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Nederlandse samenvatting

De hele wereld om ons heen lijkt opgebouwd uit een indrukwekkende hoeveelheid verschil-
lende materialen. De chocolade die we eten lijkt in niets op de satijnen jurk die we dragen,
het papier waarop we een proefschrift schrijven, de Red Bull die we daarbij drinken of de
lucht die we inademen. Elk van die materialen heeft zijn eigen karakteristieke kenmerken die
er voor zorgen dat we ze in het dagelijkse leven kunnen herkennen op basis van hun smaak,
kleur, geur, textuur, . . . .

Die materialen zijn doorgaans echter zelf opgebouwd uit verschillende basisingrediënten.
En net zoals een kok in de keuken een beperkt aantal basisingrediënten kan combineren tot
zeer gevarieerde gerechten, zo brouwt de natuur (vaak een handje geholpen door de mens)
zelf haar indrukwekkend scala aan verschillende materialen uit een relatief beperkt aantal
basisstoffen. Zo kan je bijvoorbeeld caffeı̈ne combineren met bepaalde stoffen tot Red Bull,
maar als je dezelfde caffeı̈ne met andere stoffen combineert, krijg je chocolade.

Elk van die basisstoffen heeft unieke eigenschappen, en bestaat eigenlijk uit een enorme
verzameling van identieke, microscopisch kleine deeltjes die moleculen worden genoemd.
Aangezien elk van die moleculen de eigenschappen van die basisstof in zich draagt, is één
enkele molecule genoeg om die stof te identificeren en – tot op zekere hoogte – te bestuderen.

Vele moleculen die we op aarde kennen blijken zich ook in de ruimte te bevinden. Niet
alleen eenvoudige moleculen als water zijn tot in de uithoeken van het heelal te vinden, maar
ook complexe bouwstenen voor leven – aminozuren bijvoorbeeld – zijn al gedetecteerd in
stenen van buitenaardse origine. Voor vele van deze moleculen is het vooralsnog een raad-
sel hoe ze in de ruimte gevormd kunnen worden, en of ze er schaars dan wel overvloedig
aanwezig zijn.

In dit proefschrift bestuderen we een zeer belangrijke klasse van relatief complexe
moleculen in de ruimte, het beste bekend onder de clan-naam PAHs. Zoals we zullen
zien, kunnen sterrenkundige waarnemingen ons erg veel vertellen over de manier waarop
die moleculen gevormd en/of vernietigd worden, en de omstandigheden waarin dat gebeurt.
Maar het werkt ook andersom : door deze moleculen te bestuderen, kunnen we bijvoorbeeld
ook veel bijleren over de omgeving waarin ze zich bevinden. Om goed te begrijpen hoe dit
allemaal in zijn werk gaat, moeten we eerst wat meer vertellen over die PAHs, en over de
sterrenkundige processen die we bestuderen.

We gaan daarom eerst op zoek naar PAH moleculen in de ruimte. Wat zijn ze, wat drijft
ze, waar kunnen we ze vinden, waar komen ze vandaan en waarom zouden we er naar op
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zoek gaan ?

9.3 PAHs : wat zijn ze ?

PAHs (in het Nederlands vaak PAKs genoemd – zie later) zijn op aarde bekend als teer-
achtige stoffen, die van nature uit voorkomen in bijvoorbeeld steenkool en ruwe olie. Ze
worden echter ook gevormd bij de verbranding van allerhande koolstofrijke brandstoffen,
en zijn zo onder andere ook aanwezig in uitlaatgassen van auto’s, tabaksrook, kaarsroet en
(bij de mindere keukengoden) aangebrande hamburgers. Vele van die PAHs zijn kankerver-
wekkend, en moeilijk te vernietigen. De grote hoeveelheden PAHs die door de industrie
worden uitgespuwd, komen uiteindelijk in de bodem en het grondwater terecht, en kunnen zo
in de voedselketen worden opgenomen – PAHs halen dan ook wel eens het nieuws vanwege
hun milieuvervuilende eigenschappen.

PAHs zijn ook overvloedig aanwezig in de ruimte, en zijn daar allicht niet het gevolg
van milieuvervuiling. Vooraleer we goed kunnen beschrijven hoe ze daar dan wel komen, en
vooral waarom die PAHs zo belangrijk zijn, moeten we eerst even wat dieper ingaan op hoe
die PAHs eruitzien, en hoe we ze kunnen detecteren in de ruimte.

9.3.1 Atomen en moleculen

Hoewel moleculen de kleinste deeltjes zijn die de eigenschappen van een bepaalde stof in zich
dragen, bestaan ze op hun beurt weer uit kleinere eenheden : atomen. De vele tienduizenden
verschillende moleculen die we kennen, zijn samengesteld uit niet meer dan een honderdtal
verschillende atomen. Verscheidene atomen kunnen zich op een specifieke manier aan elkaar
vasthechten, en vormen zo een molecule. Een molecule kan dus in eerste instantie beschreven
worden door de atomen waaruit het is opgebouwd. Watermoleculen bijvoorbeeld bestaan uit
twee waterstofatomen en één zuurstofatoom en kunnen we dus schrijven als H2O.

Meer complexe moleculen luisteren naar een doorgaans ingewikkeldere formule. Zo is
alcohol te schrijven als C2H6O, en de chronologisch vaak daaraan gerelateerde molecule
aspirine als C9H8O4 en caffeı̈ne is dan weer C8H10N4O2. Hoewel er een honderdtal ver-
schillende atomen bestaan, zijn erg veel moleculen – zelfs complexe als aminozuren –
samengesteld uit de vier elementen koolstof (C), zuurstof (O), stikstof (N) en waterstof (H).
Deze vier elementen zijn dus de belangrijkste bouwstenen voor moleculen. Moleculen die
gebaseerd zijn op koolstof (C) worden ook wel “organische stoffen” genoemd.

9.3.2 Bindingen

Vaak is het niet voldoende om te weten uit hoeveel atomen van elke soort een molecule
bestaat. Atomen kunnen zich op verschillende manieren aan elkaar vasthechten, en net zoals
bij legoblokken kan je met dezelfde hoeveelheid blokken van dezelfde soort verschillende
constructies bedenken, die in dit geval tot verschillende moleculen leiden. Het is dus ook
van belang te weten wat het “bouwplan” – de structuur – van een molecule is. Dat bouwplan
geeft aan op welke manier de verschillende atomen met elkaar verbonden zijn, en is uniek
voor elke molecule. In zo een bouwplan wordt door middel van een streepje weergegeven
welke atomen zich aan elkaar hebben vastgehecht.

Atomen hebben niet oneindig veel mogelijkheden om zich aan elkaar vast te hechten. Wa-
terstof (H) kan zich maar aan één ander atoom vasthechten, zuurstof (O) maximaal aan twee
en koolstof (C) heeft vier vrije hechtingsmogelijkheden. Stabiele moleculen zijn zodanig
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Figuur 1 — Koolstofatomen kunnen zich ordenen in een ring, een zogeheten benzeenring (links-
boven). Die ringen kunnen dan weer gebruikt worden als basisstructuur voor grotere moleculen, PAHs
(rechtsboven). De PAH moleculen kunnen dan op hun beurt op een specifieke manier geordend wor-
den tot zogeheten PAH platelets of PAH clusters; stofdeeltjes die uit koolstof bestaan hebben een meer
chaotische structuur.

gevormd dat elke hechtingsmogelijkheid benut is. Watermoleculen (H2O) en koolstofdiox-
idemoleculen (CO2) zien er dan bijvoorbeeld uit als :

H – O – H O = C = O

De twee bindingsmogelijkheden voor zuurstof (O) zijn in het eerste geval ingenomen door
tweemaal een verbinding aan te gaan met waterstof (H); in het tweede geval zijn ze in-
genomen door een “dubbele” – en dus sterkere – binding met koolstof (C). Zo hebben in
beide gevallen ook waterstof (H) en koolstof (C) al hun bindingsmogelijkheden benut.

9.3.3 MAHs, PAHs en hun verwanten

Koolstofatomen kunnen zich ook in een ring ordenen, en samen met waterstofatomen een
zeer stabiele molecule vormen die er uitziet als in Fig. 1. Zo’n ring wordt een benzeenring
genoemd. Aan elk koolstofatoom zit precies één waterstofatoom. De koolstofatomen houden
dan elk nog 3 vrije bindingsmogelijkheden over, en hechten zich aan elkaar vast door beurtel-
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ings een enkelvoudige en een dubbele binding aan te gaan. Koolstofverbindingen van deze
soort worden aromatische1 verbindingen genoemd.

Die ring kan nu ook gebruikt worden als een basisstructuur voor grotere moleculen die
uit een aantal van die ringen bestaan (Fig. 1), en daarom “polycyclische” moleculen worden
genoemd. Als die moleculen enkel uit koolstof en waterstof bestaan, worden ze in het jargon
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons of kortweg PAHs genoemd (in het Nederlands wordt dat
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen of PAKs). Je zou dan ook één enkele benzeen-
ring een “Monocyclic” Aromatic Hydrocarbon of MAH kunnen noemen. Door verschillende
PAHs netjes op elkaar te stapelen, kunnen we PAH platelets vormen, en door een niet al
te grote hoeveelheid PAHs op een geordende manier aan elkaar te plakken kunnen we PAH
clusters vormen. Stofdeeltjes die uit koolstof bestaan, hebben een meer chaotische structuur.

9.4 Stralende PAHs

Op aarde kunnen we chemische stoffen onderzoeken door een staal te nemen en dat bijvoor-
beeld onder een microscoop te bestuderen. Doorgaans worden er echter een hele resem an-
dere technieken gebruikt om stoffen te bestuderen. In dit proefschrift hebben we de PAHs
bestudeerd door middel van een techniek die spectroscopie heet – vooralsnog de enige manier
om stoffen te bestuderen die zich op astronomische afstanden van de aarde bevinden.

9.4.1 Regenbogen van gas en sterren

Als we het licht van de zon door een prisma sturen, doen we net hetzelfde als de natuur
doet tijdens een zonnige regenbui : we maken een regenboog. Zo kon Newton al aantonen
dat de zon niet enkel het gele licht uitstraalt dat we zien op een zonnige dag, maar ook alle
andere kleuren van de regenboog. En eigenlijk nog veel meer : uit het dagelijkse weerbericht
weten we ook dat de zon gevaarlijke UV straling uitzendt, en veel mensen weten ook dat de
warmte die we ontvangen van de zon eigenlijk infraroodstraling is. Die straling is eigenlijk
niets anders dan licht van nog een andere kleur, waarvoor het menselijk oog niet gevoelig is.
In plaats van “licht” hebben wetenschappers het dan doorgaans over “straling” en in plaats
van kleur gebruiken ze “golflengte”. Zo heeft UV straling een korte golflengte, blauw licht
een iets langere golflengte, en rood licht en infraroodstraling nog langere golflengten. Die
golflengte is ook een maat voor de energie van die straling : hoe korter de golflengte, hoe
energetischer de straling is. UV straling is dus veel energetischer dan infraroodstraling.

Een spectroscoop is in feite niets anders dan een prisma – waarmee we het zonlicht kun-
nen omtoveren tot een regenboog – gecombineerd met een (tegenwoordig digitale) camera
die van deze regenboog een foto maakt. Bij een regenboog is vaak te zien dat niet alle kleuren
even helder zijn. Geel is doorgaans de helderste kleur, en violet is soms zelfs moeilijk te zien.
Als we de helderheid van de verschillende kleuren in de regenboog zouden opmeten, zou dat
er uitzien als Fig. 2a : een lage helderheid voor violet, het helderste bij geel, en weer minder
intens naar het rode toe. Het op die manier weergeven van de helderheid voor verschillende
golflengten heet een spectrum.

Als we nu een spectrum maken van een lichtbron zoals een gloeilamp, dan ziet dat eruit
als iets in Fig. 2(a) : een continu helderheidsverloop dat bij een specifieke kleur het helderste
is. Als we daarentegen het licht van een gas doorheen onze spectroscoop sturen, zien we iets

1De term “aromatisch” werd – lang voordat men wist wat atomen en moleculen waren – gebruikt om een aantal
chemische stoffen te beschrijven die een erg bijzondere geur hebben.
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Figuur 2 — Verschillende objecten hebben een ander type spectrum : (a) een lichtbron zoals een
gloeilamp straalt een continu spectrum uit; (b) een gas is herkenbaar aan een lijnenspectrum. (c)
Het spectrum van een gas dat zich tussen de spectroscoop en de lichtbron bevindt vertoont absorp-
tielijnen. (d) Het spectrum van een gas dat zich naast een lichtbron bevindt is een continu spectrum met
emissielijnen.

als Fig. 2(b) : er is duidelijk geen continu verloop meer, maar eerder individuele pieken bij
welbepaalde kleuren. Als we dan tenslotte een spectrum opmeten van een lichtbron, maar
hetzelfde gas tussen die lichtbron en onze spectroscoop zetten, krijgen we iets als Fig. 2(b) :
het continue verloop van de lichtbron wordt onderbroken door dalen op exact dezelfde positie
als er pieken waren te zien in het spectrum van het gas alleen.

Als we nu een astronomisch spectrum bekijken, kunnen we dus in een oogopslag bepalen
waar we naar kijken : als het eruit ziet als Fig. 2(a) kijken we enkel naar een lichtbron. Zien
we enkel pieken, dan is de telescoop op een gas gericht. Als we iets zien als Fig. 2(c), dan
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Figuur 3 — De verschillende manieren waarop de atomen van een PAH molecule onderling kunnen
trillen.

weten we dat we naar een lichtbron kijken, maar dat er tussen ons en de lichtbron een gas
zit. De meeste spectra beschreven in dit proefschrift zien er echter uit als Fig. 2(d) : we
zien het karakteristieke continue verloop van een lichtbron, maar ook de pieken van een gas.
Omdat we nu weten dat het gas zich niet voor de ster bevindt (want dan zou het er uit zien
als Fig. 2(c)), moet dit gas zich naast de ster bevinden. Zo bestuderen we dus het gas in de
directe omgeving van de ster in kwestie.

Elk gas heeft een eigen specifieke reeks pieken (of dalen). In aardse laboratoria kun-
nen we de spectra opmeten van bekende chemische stoffen, en zo bepalen waar precies die
pieken liggen voor elk van deze stoffen. Als we nu een astronomisch spectrum naast de lab-
spectra leggen, kunnen we in principe bepalen welke chemische stoffen rond welke sterren
voorkomen.

9.4.2 Trillende PAHs

In bepaalde omstandigheden kunnen moleculen (en dus ook PAHs) licht – of straling – van
een welbepaalde golflengte gedeeltelijk verduisteren, en in andere omstandigheden kunnen
ze zelf ook licht (straling) uitzenden. Het mechanisme dat hierachter zit speelt zich onder
andere af op het niveau van de bindingen tussen de verschillende atomen in een molecule.

Die bindingen kan je je best voorstellen als springveertjes. Twee atomen die aan elkaar
vastzitten door middel van zo een veertje, kunnen wat heen en weer bewegen ten opzichte van
elkaar. Het gekke is dat ze dit niet op eender welk ritme kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld
wel twee keer per seconde over en weer gaan, of drie keer of meer keer, maar niet drie-en-
een-halve keer. Bovendien kunnen ze niet zomaar overschakelen op een ander ritme. Als ze
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op een hoger tempo willen trillen hebben ze energie nodig, en om op een lager tempo te trillen
hebben ze energie te veel. In dat laatste geval wordt het energie-overschot uitgezonden als
straling. Omdat het hierbij gaat om een nauwkeurig bepaald energie-overschot, en omdat de
golflengte van straling een maat is voor de energie van die straling, zullen ze bij het overgaan
naar een lager tempo dus straling uitzenden met een zeer specifieke golflengte. Dat verklaart
waarom het spectrum van een gas enkel specifieke pieken bevat (zoals in Fig. 2b) : die pieken
komen overeen met veranderingen in het trillingsritme.

Elk van die pieken wordt – in het geval van PAH moleculen – veroorzaakt door verschil-
lende soorten trillingen, waarvan er een paar worden geı̈llustreerd in Fig. 3. Een waterstofa-
toom (H) in een PAH molecule kan bijvoorbeeld drie soorten trillingen uitvoeren, die elk een
andere hoeveelheid energie vragen. Dit kan je je makkelijk voorstellen met een voorbeeld
uit de keuken. Een lepel die je wat laat uitsteken over de rand van een tafel, kan je makke-
lijk ombuigen door het uiteinde naar beneden te duwen. Dat vraagt dus weinig energie. Het
wordt al een stuk moeilijker (en vraagt dus meer energie) om die lepel in de andere richting
– evenwijdig met het tafelblad – om te buigen. De lepel uitrekken is dan nog een pak moei-
lijker. Zo vraagt het ook relatief weinig energie om een waterstofatoom te laten trillen in een
vlak loodrecht op de PAH molecule, iets meer om het te laten trillen in hetzelfde vlak als de
PAH molecule en veel meer om de binding uit te rekken. De pieken die het gevolg zijn van
de eerste soort trilling vind je dus bij lagere energieën – of dus langere golflengten – dan de
andere. Dat is duidelijk te zien in Fig. 4.

9.5 De infrarode emissiebanden

In de loop van de jaren ’70 ontdekten astronomen dat de infrarood spectra van een hele resem
astronomische objecten (stervormingsgebieden, jonge sterren, oude sterren, . . . ) een serie
merkwaardige pieken vertonen rond 3.3, 6.2, 7.7, 8.6, 11.2 en 12.7 µm. Die pieken waren
er óf allemaal, óf er was er geen enkele. Bovendien werden ze steeds gezien in emissie en
nooit in absorptie. Omdat het lange tijd onduidelijk was welk materiaal verantwoordelijk is
voor deze emissiebanden, staan ze nu bekend als de “Unidentified InfraRed (UIR) bands” –
de “Niet-geı̈dentificeerde InfraRood banden”.

Na lang zoeken en gissen werd het stilaan duidelijk wat aan de oorsprong van deze banden
ligt. De banden bleken namelijk een frappante gelijkenis te vertonen (zie Fig. 4) met iets wat
op aarde goed bekend is : uitlaatgassen van auto’s ! De betreffende banden in het spectrum
van die uitlaatgassen bleken afkomstig te zijn van PAH moleculen, en zo wordt thans alge-
meen aangenomen dat PAH moleculen verantwoordelijk zijn voor al deze infrarode banden.

Inmiddels weten we ook al dat de infrarode emissiebanden naar alle waarschijnlijkheid
het gevolg zijn van C-C en C-H trillingen in die PAHs, en begrijpen we ook waarom we
ze zo goed als altijd als emissiepieken zien. PAH moleculen kunnen namelijk gemakkelijk
straling absorberen van hoge energie – meestal UV straling die in de ruimte overvloedig
voorkomt. In een fractie van een seconde wordt deze energie verdeeld over alle atomen in
de PAH moleculen en omgezet in trillingen van een hoog tempo. Om hun overtollige energie
kwijt te spelen, gaan de PAHs langzamer trillen, en zenden ze dus de karakteristieke straling
uit tengevolge van de C-H en C-C trillingen. Op deze manier, laten de PAH moleculen hun
handtekening achter in de vorm van de infrarode emissie banden.
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Figuur 4 — (onder) Een typisch infrarood spectrum van een massief stervormings gebied. De ver-
schillende trillingen van PAH moleculen zijn aangegeven. (boven) Het infrarood spectrum van de roet-
deeltjes in de uitlaatgassen van een auto.

9.6 De levenscyclus van ruimtestof

PAHs zijn vrij complexe moleculen, en zijn praktisch overal in het heelal te vinden. Hun hele
levenscyclus is nauw verbonden met die van het ruimtestof.

Sterren bestaan aanvankelijk hoofdzakelijk uit waterstof en helium, de twee lichtste en
eenvoudigste elementen die we kennen. Deze elementen worden gebruikt als brandstof om
kernreacties te voeden in het sterinwendige. De straling die bij deze kernreacties vrijkomt
zorgt ervoor dat de ster straalt, en de afvalproducten van deze reacties zijn zwaardere ele-
menten als koolstof, stikstof en zuurstof. Lichte sterren brengen deze afvalproducten naar
het steroppervlak in de laatste stadia van hun leven, waarna de buitenste sterlagen worden
uitgestoten. Bij de meest massieve sterren worden er meer afvalproducten gevormd – zoals
ijzer – en deze worden de ruimte ingeslingerd bij een gigantische explosie, een supernova.

Het afgestoten of geëxplodeerde materiaal is aanvankelijk nog heet, maar naarmate die
lagen verder uitdeinen, daalt de temperatuur. Als de uitgestoten sterlagen voldoende zijn
afgekoeld, worden er allerhande moleculen in gevormd; aanvankelijk kleine en eenvoudige
moleculen, maar gaandeweg ook grotere en meer complexe moleculen. Tegelijkertijd wordt
er ook ruimtestof gevormd, grotere korrels die lijken op roetdeeltjes en gedeeltelijk zijn opge-
bouwd uit deze moleculen. Deze uitdeinende en afkoelende sterlagen zijn zo de belangrijkste
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geboorteplaatsen van moleculen en ruimtestof.
PAHs zijn een bijproduct van het stofvormingsproces van koolstofrijk ruimtestof, en wor-

den dus ook gemaakt rond deze oude sterren. Een aantal van de PAHs wordt weliswaar
geı̈ncorporeerd tot ruimtestof, maar een deel van de hier gevormde PAHs ontsnapt als vrije
moleculen. Rond deze oude sterren treffen we zo de grootste variëteit aan in stofcomponen-
ten : zowel de moleculaire bouwstenen, als de stofdeeltjes in verschillende stadia van het
stofvormingsproces.

De uitgestoten sterlagen – nu in de vorm van moleculen en ruimtestof – deinen verder uit,
en komen zo in de ijle ruimte terecht, het zogeheten interstellair medium. Ook hier ondergaan
moleculen en ruimtestof nog veranderingen. Stofdeeltjes of moleculen die met elkaar botsen
blijven aan elkaar plakken, en groeien zo langzaamaan uit tot grotere stofdeeltjes. Ook de
materialen die al in het interstellair medium aanwezig zijn – uitgestoten door andere sterren
– kunnen worden opgenomen in de stofdeeltjes en de moleculen. Anderzijds is het interstel-
lair medium geen stof-vriendelijke omgeving door de voortdurende aanwezigheid van hoog-
energetische straling, hoog-energetische deeltjes en sterke schokgolven, die de moleculen en
stofdeeltjes geheel of gedeeltelijk kunnen doen uiteenspatten. Enkel de stevigste en meest
stabiele materialen kunnen hier overleven, en bijgevolg is de variëteit aan stofdeeltjes in het
interstellair medium kleiner dan rond de oude sterren. PAH moleculen zijn doorgaans heel
stabiel; en enkel de kleinste onder hen worden vernietigd door deze processen.

Al het ruimtestof en de moleculen die zich in het interstellair medium bevinden vor-
men stofwolken, die stilaan samenklonteren tot grote en dichte wolken. Het binnenste van
die wolken is nu gedeeltelijk afgeschermd van de agressieve aanvallen uit het interstellair
medium, maar het is er erg koud. Op de stofdeeltjes komt een laagje ijs te zitten, en de
PAHs worden mee ingevroren. Onder invloed van UV straling reageren de PAHs nu met
het ijslaagje waarin ze gevangen zitten, en vormen zo nieuwe moleculen – onder andere
aminozuren. De kern van die dichte wolken trekt dan onder invloed van de zwaartekracht
samen, en de temperatuur neemt toe. Na een tijdje wordt uit die kern een ster geboren, en de
ijslagen op de stofdeeltjes smelten door de straling van deze pasgeboren ster. Zo worden de
PAHs en de nieuw gevormde moleculen bevrijd.

Rond deze pasgeboren ster kan zich een planetenstelsel ontwikkelen uit de wolk die de
ster omringt. Planeten én hun eventuele latere bewoners worden zo gevormd uit het ruimtestof
en de moleculen die afkomstig zijn van een vorige generatie sterren, en zwaar gehavend na
een lange en vermoeiende reis aan een nieuw leven beginnen.

Als de ster dan weer op haar beurt aan het einde van haar leven is gekomen, zal ook zij
haar buitenste lagen afstoten, en begint de hele cyclus opnieuw.

9.7 In dit proefschrift

Omdat de aardse atmosfeer alle infraroodstraling tegenhoudt – op een paar kleine gebiedjes
na – kunnen we de infrarode emissiebanden enkel bestuderen met behulp van satellieten. De
waarnemingen die in dit proefschrift geanalyseerd zijn, zijn voor het overgrote deel uitgevo-
erd door de Europese infraroodsatelliet ISO (Infrared Space Observatory), en met name door
de Short-Wavelength Spectrometer (SWS) die gebouwd is door SRON in Groningen. Dankzij
SWS hebben we nu waarnemingen van hoge kwaliteit van het hele infraroodgebied, en dat
maakt deze waarnemingen uniek. Het is dan ook de eerste keer dat de PAHs in de ruimte in
hun volle glorie kunnen worden bestudeerd.
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Alles bij elkaar hebben we in dit proefschrift een klein honderdtal SWS spectra geanaly-
seerd. Omdat het gaat om spectra van verschillende types sterren, kunnen we – zoals we zo
meteen zullen zien – erg veel bijleren over PAHs, PAH verwanten en stofdeeltjes. Het on-
derzoek beschreven in dit proefschrift heeft dan ook heel wat nieuwe inzichten opgeleverd.
Niet alleen weten we nu veel meer over het soort moleculen en stofdeeltjes dat in de ruimte
voorkomt, we kunnen ook bepalen hoe en waar ze gevormd worden en hoe ze verder
evolueren. Anderzijds kunnen we ook een en ander opsteken over de omgeving waar ze
zich in bevinden.

9.7.1 PAHs : hun banden en trawanten

Het nauwgezet analyseren van infrarode emissiebanden in astronomische spectra van diverse
aard heeft ons toegelaten om meer te weten te komen over welke moleculen of stofdeeltjes
een aantal van die emissiebanden veroorzaken.

“Traditionele” emissiebanden

Tot dusver werd er van uit gegaan dat de infrarode emissiebanden van astronomische objecten
er overal min of meer hetzelfde zouden uitzien. In hoofdstuk 3 en 4 (zie Fig. 5) tonen we
aan dat dit zeer duidelijk niet het geval is : zowel de positie als de vorm van alle infrarode
emissiebanden varieëren aanzienlijk wanneer we de spectra van verschillende objecten met
elkaar vergelijken. Bovendien variëren de emissiebanden tegelijkertijd : als er bijvoorbeeld
één band naar rechts is verschoven, zijn ze allemaal naar rechts verschoven.

Ook de laboratoriumspectra van een hele verzameling PAHs vertonen variaties. De vari-
aties in de C-H banden op 3.3 en 11.2 micrometer ( µm) zijn in de laboratoriumspectra echter
veel groter dan degene die we zien in de astronomische spectra. Dat duidt erop dat slechts
een deel van de PAHs die in het laboratorium zijn opgemeten ook daadwerkelijk in de ruimte
voorkomt; anderzijds kunnen die banden niet veroorzaakt worden door slechts één enkele
PAH, maar door een “familie” van PAHs.

Ook zien we in de laboratoriumspectra dat de positie van de piek in de C-C band voor de
kleinste PAHs rond 6.6 µm ligt; die piek verschuift naar kortere golflengtes (dus naar links in
Fig. 5) voor grotere PAHs maar nooit verder dan 6.3 µm. Dat komt net overeen met de spectra
van een aantal sterren; dat betekent dus dat rond die sterren vooral grote PAHs voorkomen.
Aangezien in de andere astronomische spectra deze piek bij nog kortere golflengtes ligt, kan
die niet het gevolg zijn van “zuivere” PAHs. Wellicht is deze band het gevolg van “vuile”
PAHs, die niet langer enkel uit koolstof en waterstof bestaan, maar waarbij een ander atoom
(bijvoorbeeld stikstof) de positie van één of meerdere koolstofatomen heeft ingenomen. Ook
zogenaamde PAH clusters zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor deze band.

Het spectrum van een bijzonder stervormingsgebied (zie hoofdstuk 7) vertoont – naast de
traditionele emissiebanden – nog een extra band rond 8.9 µm. Deze band lijkt op de 7.7 µm
band zoals we die zien in een aantal oude sterren : de band heeft ruwweg dezelfde brede vorm
maar is duidelijk verschoven naar rechts (langere golflengte). Allicht is deze band afkomstig
van nog grotere (gemodificeerde) PAH verwanten als PAH clusters en PAH platelets.

In hoofdstuk 8 bestuderen we dan weer spectra van stervormingsgebieden in de Magel-
haense Wolken. Dat zijn twee kleine sterrenstelsels, en de naaste buren van onze Melkweg.
In de Grote Magelhaense Wolk (Large Magellanic Cloud of LMC) is er beduidend minder
koolstof voorhanden dan in de Melkweg; de Kleine Magelhaense Wolk (Small Magellanic
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Figuur 5 — Deze figuur illustreert de verscheidenheid in de vorm en positie van de voornaamste
PAH emissie banden. De zwarte lijn stelt de emissie banden van een stervormingsgebied voor, de grijze
lijnen deze van twee oude sterren.

Cloud of SMC) is koolstof nog vele malen schaarser. Ook in de spectra van deze stervorm-
ingsgebieden zijn duidelijk de traditionele infrarode emissiebanden te zien. Een vergelijking
tussen de verschillende spectra toont dat de grootte van de verschillende emissiebanden sterk
afhankelijk is van de omgeving : in de SMC is de band op 6.2 µm bijvoorbeeld drie keer
zwakker dan de 11.2 µm band, maar in de LMC is die maar weinig zwakker en in de Melk-
weg kan de 6.2 µm band dan weer tot twee keer sterker worden dan de 11.2 µm band. Dit
effect wordt veroorzaakt door de structuur van de PAHs : in de SMC en LMC zijn de PAH
moleculen compact en hebben gladde, gelijkmatige randen. In de Melkweg daarentegen zijn
de randen van dezelfde moleculen onregelmatig en “rafelig” (zie Fig. 6).

Arme PAHs

In hoofdstuk 5 tonen we het spectrum van een zogenaamde Wolf-Rayet ster, een oude
massieve ster waar nauwelijks waterstof te vinden is. Zoals te verwachten valt in een wa-
terstofarme omgeving, zijn de C-H banden op 3.3, 8.6 en 11.2 µm niet te zien, en zitten
er dus ten stelligste geen zuivere PAHs rond deze ster. Toch zijn in dit spectrum duidelijk
infrarode emissiebanden te zien, en die zijn nooit eerder gezien in dit type sterren. De ban-
den die we zien – rond 6.3 en 7.9 µm – lijken erg goed op de C-C banden rond 6.2 en 7.7
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(a) (b)

Figuur 6 — Links een “compact” PAH molecule met gladde, gelijkmatige randen zoals ze in ster
vormings gebieden in de SMC en LMC voorkomen; rechts een “rafelig” PAH molecule dat karakter-
istiek is voor ster vormings gebieden in de Melkweg.

µm die we zien in “normale” spectra. Door de grote gelijkenis met die traditionele PAH
banden, worden de emissiebanden in dit geval waarschijnlijk veroorzaakt door moleculen die
nauw verwant zijn aan de PAHs. We kunnen deze moleculen echter nog niet identificeren,
omdat geen enkele van de waterstofarme materialen die tot nog toe zijn onderzocht in het
laboratorium banden vertonen op deze posities.

Zware jongens

In hoofdstuk 6 zijn we op zoek gegaan naar “zware” PAH trawanten. In deze moleculen is één
of meerdere waterstofatomen vervangen door een deuteriumatoom (D), en daarom worden ze
ook wel eens PADs genoemd. Deuteriumatomen zijn als het ware de zwaardere tweeling-
broers van waterstofatomen. Ze lijken uiterlijk erg goed op waterstof en kunnen daarom
makkelijk de plaats innemen van een waterstofatoom in een PAH molecule zonder dat de an-
dere atomen er erg in hebben. De binding tussen een koolstofatoom en een deuteriumatoom
is echter zo sterk, dat een verstoten waterstofatoom nooit meer z’n plek terug kan innemen.
Zo worden in de loop der tijd langzaamaan meer en meer waterstofatomen vervangen door
deuteriumatomen.

Deuterium is dubbel zo zwaar als een waterstofatoom, en bijgevolg vraagt het meer
moeite en energie om zo’n deuteriumatoom in beweging te krijgen. Emissiebanden
tengevolge van een C-D binding bevinden zich daarom op een andere golflengte dan de tra-
ditionele C-H banden. We kunnen uitrekenen op welke golflengte bijvoorbeeld de banden
moeten zitten die het gevolg zijn van het rekken van een C-D binding. Op deze golflengtes
hebben we inderdaad twee emissie banden ontdekt. Deze banden zijn erg zwak, omdat er
veel minder deuteriumatomen in de ruimte zijn dan waterstofatomen. Door de sterkte van
de gewone C-H banden te vergelijken met de sterkte van de C-D banden, kunnen we zo
uitrekenen hoeveel waterstofatomen er vervangen zijn door deuteriumatomen.

Meteen hebben we de mogelijkheid om de geschiedenis te bestuderen van de gebieden
die we onderzoeken : als die gebieden nog maar jong zijn, zullen er relatief weinig PADs
voorkomen; als ze ouder zijn zullen er meer PADs zijn.
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9.7.2 Vorming en evolutie van stof en PAHs

We kunnen nu ook de spectra op een rijtje zetten en zo een en ander leren over de vorming
en evolutie van PAHs.

Alle spectra die de “traditionele” infrarode emissiebanden vertonen zijn erg makkelijk te
klasseren omdat soortgelijke sterren zo goed als identieke spectra hebben : alle jonge sterren
hebben erg op elkaar lijkende spectra, de spectra van alle oude sterren lijken als twee druppels
water op elkaar enzovoort. Daarentegen zijn er erg grote verschillen te vinden tussen sterren
van een ander type (zie bv. Figuur 5 : de zwarte profielen zijn deze van een stervormingsge-
bied en de grijze van een oude ster).

De variaties tussen de verschillende type van omgevingen geeft ons dan informatie over
hoe de PAH moleculen evolueren en beinvloed worden door hun omgeving gedurende hun
leven.

Rond oude sterren, waar de PAHs gevormd worden, vinden we “zuivere” PAHs, en dan
met name grote PAHs. Hoe deze PAHs gevormd worden, en over welke PAHs het precies
gaat, is echter niet duidelijk. Wel weten we dat de PAHs ook kunnen gevormd worden in
gebieden waar maar weinig koolstof voorhanden is, en dat er ook PAH-achtige stoffen kunnen
gevormd worden in gebieden waar maar weinig waterstof is. Ook de aanwezigheid van hoge
doses hoog-energetische straling (zoals het geval is in de LMC en de SMC) zijn duidelijk
geen bezwaar om PAHs te kunnen vormen. Gezien de vorming van PAHs en de vorming van
ruimtestof innig met elkaar verweven zijn, gelden dezelfde argumtenten tot op zekere hoogte
ook voor de vorming van dat ruimtestof.

In het interstellair medium – waar de PAHs gebombardeerd worden door hoog-
energetische straling en kunnen botsen met andere deeltjes – vinden we dan vooral “vuile”
PAHs, waarbij koolstof en/of waterstofatomen vervangen zijn door andere atomen. Al
naargelang de energie van die straling, worden de PAHs op verschillende manieren be-
werkt. In stervormingsgebieden in onze Melkweg hebben de PAHs een eerder rafelig uiterlijk
vergeleken met deze in stervormingsgebieden in de LMC en SMC (zie Figuur 6).

Tegen de tijd dat de PAHs hun reis door het interstellair medium beëindigen en terecht
komen in nieuwe stervormingsgebieden, zijn ze getekend door hun zware reis. Rond deze
pasgeboren sterren wijkt de evolutie van stof kwalitatief af van die van de PAHs. Dit blijkt
erg duidelijk uit hoofdstuk 7. Daar zien we bijvoorbeeld dat stofdeeltjes zich veel dichter bij
de hete ster bevinden dan de PAH moleculen. Dat wijst erop dat PAH moleculen dicht bij
de ster vernietigd worden door de intense straling van de ster terwijl de stofdeeltjes kunnen
overleven.
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