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Nederlandse samenvatting

Het stoffige heelal

DONKERE vlekken in de Melkweg, ooit “leegten in de ruimte” genoemd, getuigen van
de aanwezigheid van stof – de frustratie van de eerste optische astronomen. William

Herschel gebruikte tegen het eind van de 18e eeuw als eerste de term “gaten in de hemel”
als omschrijving voor donkere vlekken omgeven door grote aantallen sterren. Een van de
fraaiste van deze donkere nevels is een wolk in de richting van het sterrenbeeld Ophiuchus,
afgebeeld in Figuur 1, waarvan inmiddels bekend is dat hoge concentraties stof en moleculair
gas praktisch al het zichtbare licht van achtergelegen sterren absorberen. Men noemt deze
nevels gewoonlijk Barnard’s objekten, naar E.E. Barnard, die rond 1900 vele van deze objek-
ten ontdekte en catalogiseerde. De zoektocht naar de aard van deze donkere vlekken mondde
uit in twee belangrijke theorie¨en. In de eerste stelde Herschel voor dat groepen sterren an-
dere naburige sterren naar zich toetrekken en daarmee een leegte veroorzaken. Een andere
theorie ging er van uit dat deze donkere plekken uit echte materie bestaan. A.C. Ranyard was
de eerste die opperde dat het licht van sterren door verduisterende materie wordt tegenge-
houden. Deze laatste theorie werd uiteindelijk aanvaard, nadat R. Trumpler kon bewijzen
dat het licht van ver weg gelegen sterren wordt verzwakt bij de passage door verduisterende
materie. H.N. Russel was de eerste die met het idee kwam dat de donkere vlekken uit fijn stof
zouden bestaan. Door aan te nemen dat deze vlekken door zwaartekracht bijeengehouden
worden kon Russel de massa berekenen en de relatie tussen donkere en lichte nevels verk-
laren. Door gebruik te maken van het stofconcept kon Russel onderscheiden tussen nevels
waarin het sterlicht op stofdeeltjes weerkaatst - een zogehetenreflectienevel - terwijl an-
dere nevels het sterlicht absorberen en het omliggende gas verhitten, eenemissienevel. Deze
inzichten zijn nog altijd niet gewijzigd. Zodra het stofconcept algemeen aanvaard was, werd
stof louter als een lastpost beschouwd, vooral omdat het zwakke sterhopen verder weg leek
te plaatsen dan zij in werkelijkheid staan.

In de afgelopen jaren echter geniet onderzoek aan het stof zelf veel erkenning; het wordt
gezien als een alomtegenwoordig onderdeel van de kosmos en be¨ı nvloedt rechtstreeks of
onrechtstreeks de meeste sterrenkundige disciplines. Stof speelt veel verschillende rollen in
de Melkweg. Zo worden onder andere moleculaire wolken vooral door stof verwarmd, en
controleert stof het massaverlies van oude sterren. Stof is ook onlosmakelijk verbonden met
de vorming en evolutie van sterren en planetenstelsels. Een elementair inzicht in de aard en
de samentelling van stof in een aantal erg verschillende objekten zal ontegensprekelijk leiden
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Figuur 1— Wat ooit
voor een gat in de ruimte
werd aanzien staat nu bij
astronomen bekend als een
donkere moleculaire wolk.
Hier afgebeeld is e´en van de
meest in het oog springende
exemplaren van deze donkere
absorptienevels, een wolk in de
richting van het sterrenbeeld
Ophiuchus bekend onder de
naam Barnard 68. Een hoge
concentratie stof en moleculair
gas absorbeert praktisch al
het zichtbare licht van de
achtergelegen sterren. [VLT
ANTU & FORS1, ESO].

tot een beter begrip van ons melkwegstelsel en alles daarbuiten.

De levenscyclus van stof

De alomtegenwoordigheid van stof komt duidelijk naar voor in zijn levenscyclus (zie Hoofd-
stuk 1, Fig. 1.4.). In de koele atmosferen van oude sterren vormen zich koolstofrijke
stofkiemen die - deinend op de wind van deze ouder wordende roethopen - de ruimte inzeilen
tussen de sterren in (het inter-stellair medium, of ISM). In sommige gevallen zijn de sterren
zo zwaar dat ze hun leven beeindigen met een geweldige explosie - een zogenaamde super-
nova - die het metaalrijke stof de ruimte inschiet. In het ISM kan dit sterrenstof groeien door
het opslorpen van kleinere deeltjes (accretie) of doordat twee stofdeeltjes van vergelijkbare
grootte aan elkaar blijven plakken (coagulatie). Intense ultra-violet straling en botsingen
met zeer energierijke deeltjes kunnen de eigenschappen van het stof veranderen. Stofkorrels
kunnen ook worden vernietigd door sterke schokken, zoals in supernovae voorkomen. Het
stof klontert samen in steeds groter wordende wolken die bij elkaar komen en versmelten, en
er ontstaat een dichte, stabiele moleculaire wolk. Het kan tientallen miljoenen jaren duren
vooraleer zo’n stabiele wolk gevormd is, en in de tussentijd ondergaat het stof grote chemis-
che veranderingen. Door lokale variaties in de fysische omstandigheden in de moleculaire
wolk ontstaan kernen met hoge dichtheden. Deze kernen zijn zo compact, dat straling er
niet kan in doordringen; bijgevolg daalt de temperatuur en er vormt zich een laagje ijs op de
stofkorrels. Onder invloed van de zwaartekracht verandert de compacte kern in een nieuwe
ster, omgeven door een schijf van stoffig materiaal waaruit planetoiden, kometen en tenslotte
planeten ontstaan. Mettertijd wordt ster langzaam volwassen en veroudert, waarbij ze op-
nieuw stof de ruimte inblaast en de cylus opnieuw begint. De levenscyclus van stof is daarom
nauw verbonden met die van sterren en ons Melkwegstelsel.
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De vorming van sterren: een stoffig begin

Verspreid over onze Melkweg bevinden zich reusachtige koude gaswolken, die het licht van
de achterliggende sterren tegenhouden. Deze koude, donkere wolken zijn de kraamkamers
van sterren. Figuur 2 geeft een overzicht van de vorming van een ster met lage massa in zo’n
wolk. Door de lage temperatuur van de wolk bewegen de atomen en moleculen langzaam
genoeg om de dichtere delen in de wolk toe te laten onder invloed van de zwaartekracht
samen te trekken tot klonten (figuur 2a). Zodra in het centrum van een klont de dichtheid
een bepaalde kritische waarde overschrijdt wordt de klont instabiel en begint ineen te storten.
In het centrum bevindt zich de kern of protoster, die langzaam zwaarder wordt naarmate er
meer materie op neervalt (figuur 2b). Dit stadium van neerslag is het enige stadium in het
proces van stervorming dat nog niet direct geobserveerd is. Door rotatie vormt zich een schijf
rond de protoster en er ontstaat een sterke uitstroming loodrecht op de schijf (figuur 2c).

a) b)

c) d)

e) f)
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Figuur 2— Schematisch overzicht van de vorming van een
lage-massa ster [Hogerheijde 1998; naar Shu et al. 1987].

Tijdens dit stadium valt er nog steeds
materiaal op de ster. Uiteindelijk
blaast de protoster het omringende
materiaal grotendeels weg; alleen de
schijf blijft over (figuur 2d). De
protoster is nu zichtbaar geworden.
Terwijl de protoster verder samen-
trekt, bezinkt de schijf (figuur 2e) en
kleine hemellichamen of planetesi-
malen vormen zich uit het stof. Na
een miljoen jaar stopt de samen-
trekking en is de ster volwassen; in de
schijf kunnen zich planeten gevormd
hebben (figuur 2f).

Het stervormingsproces zoals hier-
boven beschreven geldt enkel voor
sterren met een lage massa. Veel
minder is bekend over de vorming
van sterren met een hoge massa,
in hoofdzaak doordat de stadia van
het vormingsproces veel korter en
heviger zijn. Dit proefschrift concen-
treert zich op de eigenschappen en
de samenstelling van het materiaal in
gebieden waar zich sterren met hoge
massa vormen (vergelijkbaar met de
stadia (a) tot (c) van sterren met lage
massa) en op een goed begrip van de
effecten van stervorming op dit stof-

fige materiaal.
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Figuur 3— Illustratie van hoe de atomen van een molecuul (in dit geval CO2) naar elkaar toe of van elkaar af
bewegen als een foton van een bepaalde energie wordt geabsorbeerd (overgenomen van Jan Cami)

Turen in het donker

De geboorte van sterren is gedurende lange perioden niet visueel waar te nemen omdat de
protoster verborgen ligt achter de stofwolken die er langzaam op neervallen. Het licht (stral-
ing) dat de protoster uitstraalt wordt geabsorbeerd door de omringende stofcocon. Door de
absorptie van straling wordt het stof echter warm en begint te stralen in het infrarood. Infra-
rood licht ontsnapt makkelijk uit de stofwolken en othult zo wat er in de stellaire kraamkamer
gebeurt. Infrarood spectroscopie is de enige manier om de samenstelling van het stof in ster-
vormingsgebieden te bestuderen.

Spectroscopie bestudeert de interacties tussen uitgestraalde energie en materie. In dit geval
komt de uitgestraalde energie van de protoster en de materie van de omhullende koude stof-
wolken. Deze stofwolken bevatten onder andere ijs. Moleculen veroorzaken absorptielij-
nen in de spectra van dichte moleculaire wolken. Absorptie van protoster-fotonen door de
moleculen in de stofwolken gebeurt alleen op bepaalde frequenties (vibraties). De vibraties
komen meestal door (a)symmetrische rekking of buiging van de bindingen tussen de atomen
waaruit het molecuul is opgebouwd (figuur 3). Deze spectrale lijnen worden gekarakteriseerd
door de plaats van de piek, de mate van absorptie en de vorm van het lijnprofiel. Elk mole-
cuul heeft zo een uniek infrarood spectrum; dit kan als een vingerafdruk gebruikt worden om
het absorberend molecuul te identificeren. Laboratoriumexperimenten leveren de “vingeraf-
drukken” van specifieke moleculen in het infraroodspectrum door de omstandigheden van het
interstellair medium na te bootsen en hierin ijsmengsels te bestuderen. In deze experimenten
sijpelt een gas bestaande uit (een mengsel van) zuivere stof(fen) langzaam in een vacu¨um-
kamer waar het condenseert op een koud oppervlak. Hierna wordt van het condensaat een
infrarood spectrum opgenomen. De samenstelling van het gas, de temperatuur en de mate
van blootstelling aan straling kunnen in het laboratorium gevarieerd worden. Uitgebreide
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studies laten zien dat de positie van de piek en de vorm van de absorpiebanden van het ijs niet
alleen informatie levert over het absorberende molecuul zelf, maar ook over de onmiddellijke
omgeving die met de moleculen reageert.

Gerijpt stof : weg tot chemische verrijking

Diep binnenin molekulaire wolken leveren stofdeeltjes het oppervlak waarop opgeslorpte
gasdeeltjes elkaar ontmoeten en reageren (Fig. 4a). Wanneer dit gebeurt, groeit er een dun
laagje ijs op het oppervlak en het stof wordt met rijp bedekt. Men noemt dit stof-oppervlak
chemie. Een individueel stofdeeltje slorpt ruwweg ´eén gasdeeltje per dag op. De temperatuur
van een stofdeeltje in een molekulaire wolk is gemiddeld 10 K (� -263 Celsius) en deelt-
jes die slechts losjes gebonden zijn aan het oppervlak - voornamelijk atomair en molekulair
waterstof (H & H2) - kunnen op korte tijd verdampen. Zwaardere deeltjes daarentegen zijn
sterk gebonden aan het stofoppervlak en zullen slechts verdampen wanneer de temperatuur
van het stofdeeltje wordt verhoogd. Door die sterke binding zijn zware molekulaire deeltjes
als het ware gevangen op hun plek en kunnen ze niet vrij bewegen over het oppervlak van
het stofdeeltje. Lichtere deeltjes, zoals zuurstof (O) en koolstof (C), kunnen migreren door
over het oppervlak te springen (”hopping”). Atomair H “tunnelt” over het oppervlak omdat
het bijzonder licht is. Wanneer twee deeltjes met elkaar botsen vinden er reacties plaats en
wordt een product gevormd enkel en alleen als er genoeg energie aanwezig is om de barri`ere
die de reactie tegenwerkt te overwinnen. Reacties tussen beweeglijke deeltjes en radicalen
(deze bevatten ongepaarde elektronen) hebben geen barriere te overwinnen, zodat bij elke
botsing een reactie plaatsvindt. Omdat H en O in grotere concentraties in het gas aanwezig
zijn en dankzij hun grotere mobiliteit op het stofoppervlak, zijn de meest voorkomende reac-
ties hydrogenatie (H-toevoeging) en oxidatie (O-toevoeging). Dit levert molekulaire soorten
op die geen verdere reactie meer kunnen aangaan, zogenaamd “verzadigde” soorten. Stof-
oppervlak chemie is dus bij uitstek herkenbaar aan de vorming van verzadigde complexe
deeltjes aangezien deze niet kunnen gecre¨eerd worden door chemische reacties die in gas
plaatsvinden.

Interstellair ijs speelt een belangrijke rol in de chemische inboedel van molekulaire wolken.
Ze dienen als een opslagsplaats voor een diverse verzameling molekulaire deeltjes zoals wa-
ter, methanol en formaldehyde. De stralingsenergie van nieuw gevormde protosterren ver-
warmt het omringende stof in voldoende mate om de ijsmantels gedeeltelijk of zelfs geheel
te verdampen. Waarnemingsgericht onderzoek toont duidelijke variaties in verscheidene ijs-
absorbtieprofielen die kunnen worden toegeschreven aan thermische bewerking van het ijs.
Elke soort ijs - hetzij zuiver, hetzij ingekapseld in andere ijssoorten - verdampt bij een spec-
ifieke temperatuur, typisch voor specifieke zones in de nabijheid van protosterren. Op grote
afstand van de protoster zorgt de lage temperatuur er voor dat vluchtige deeltjes, zoals kool-
monoxide (CO), neerslaan op het oppervlak. Atomair H is schaars in deze gebieden, zodat er
een waterstof arme (apolaire) ijslaag onstaat. Dichter bij de protoster worden waterstof rijke
(polaire) ijsmantels gevormd. Deze bevatten, naast water, methanol, ammonia en methaan.
Dit polair ijs verdampt om en bij de 80 K (� -193 Celcius) en kan daardoor overleven in de
gebieden met hoge temperaturen dichtbij de ster. Als gevolg van het neerslagproces vormen
de ijsmantels een structuur die doet denken aan ¨uienschillen”(Fig.4b). Het gebied dichtbij
de protoster wordt gedomineerd door sterke schokken en hoge temperaturen. Ook kan ul-
traviolette straling van de protoster de ijsmantels bewerken zodat er complexe organische



144 Nederlandse samenvatting

CH  OH3

SILICATES

SILICATES

SILICATES

2

CO

2

PAH

CH4

N  ?2

CO

HCOOH
CO2

OCS

CH4

H  O2

O

νh

νh

νh H  O
H  CO

PAH

HCO

CH  OH
3

H  O
2 H

H C

H

CO

XCN

CH  OH3

CO

CH  OH3

2

waterstof−rijk

stofdeeltje

waterstof−arm

(a)

(b)

(c)

Figuur 4— Evolutie van een stofdeeltje in een dichte molukelaire wolk. (a) chemische stoffen in de gasfase slaan
neer op het oppervlak van een koud stofdeeltje en reageren met elkaar tot nieuwe molekulen. (b) Afhankelijk van
de concentratie atomair H in de gasfase vormen zich polaire of apolaire ijsmantels. Het resultaat lijkt op de schil-
lenstructuur van een ui. (c) Wanneer de protoster evolueert, wordt het stofdeeltje opgewarmd, waardoor het apolaire
ijs verdampt en het polaire ijs gaat schiften (”segregate”). Ultraviolette straling van de protoster kan daarnaast de
ijsmantels bewerken, waardoor complexe organische molekulen vormen [Boogert 1999].

molekulen worden gevormd. Onder dergelijke condities zal uiteindelijk al het ijs van het stof
verdampen. De complete verdamping van het ijs leidt tot hoge concentraties van verzadigde
complexe molekulen in gasfase die op hun beurt de chemische processen beheersen die grote,
organische moleculen vormen in het gas dicht bij de ster. Daardoor is de weg naar chemis-
che verrijking sterk afhankelijk van de interactie tussen stofdeeltjes en het gas van het ISM,
waarbij het stof als platform dient voor complexe chemie.

Mijn promotieonderzoek
In dit proefschrift wordt de rol van stof in drie verschillende domeinen van stervorming on-
derzocht (namelijk in dichte moleculaire wolken, hete kernen en melkwegstelsels). Met de
lancering van het Infrared Space Observatory (ISO) door het Europese ruimteagentschapESA
in 1995 kregen astronomen toegang tot het complete infraroodbereik - doorgaans tegenge-
houden door de aardse atmosfeer en bijgevolg niet waarneembaar vanaf de aarde. Dnakzij
de hoge gevoeligheid, de resolutie en het golflengtebereik isISO bij uitstek geschikt voor het
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waarnemen van stervormingsgebieden. In dit proefschrift worden drie onderzoeksmethoden
(te weten astronomische spectra, laboratoriumspectra en modellen) gecombineerd die van
cruciaal belang zijn om stervormingsgebieden dicht bij jonge zware sterren te begrijpen.

Het overgrote deel van het proefschrift gaat over de waarnemingen van vaste-stof ijsban-
den in deISO-SWS 2–8�m spectra in de richting van verscholen zware protosterren. Deze
spectra tonen voor het eerst twee smalle absorptielijnen die veroorzaakt worden door een
combinatie van verschillende vibrationele banden van vast CO2 ijs. Vergelijkingen met
laboratoriumspectra bevestigen eerdere resultaten dat het CO2 ijs langs deze gezichtslijn
een aanzienlijke thermische bewerking ondergaat. Een opmerkelijk raadsel dat dit werk
heeft voortgebracht is dat de interstellaire absorptiebanden het best overeenkomen met
een laboratoriummengsel rijk aan methanol (CH3OH) – en dat terwijl zuiver CH3OH zelf
maar in kleine hoeveelheden aanwezig is langs deze gezichtslijn. Voorts werd het 5–
8�m gebied van dichte moleculaire wolken geanalyseerd. Dit gebied, in Fig. 5 afgebeeld
voor de dichte wolk W 33A, vertoont voornamelijk absorptiebanden bij 6.0 en 6.85�m.

Figuur 5— Een vergelijking van ISO spectra van verscheiden-
heid aan objecten. De verticale streepjeslijnen vergemakkelijken
de vergelijking van de drie spectra met die van bekende Galactis-
che absorptiebanden. De pijlen geven de posities aan van de PAH
emissiebanden [Spoon et al. 2001].

Een groot aantal moleculen
hebben echter vibrationele ban-
den in dit gebied. Vergelijking
van de posities en profielen van
deze banden langs verschillende
gezichtslijnen, in combinatie met
laboratoriumspectra, helpt om te
ontrafelen welke stoffen aan deze
banden bijdragen. Het overgrote
deel van de 6.0�m band wordt
toegeschreven aan amorf water,
met in sommige gevallen toevoeg-
ingen van mierenzuur (HCOOH)
en formaldehyde (H2CO). De
drager van de 6.85�m band blijft
ongrijpbaar, ook al omdat een
aantal eerder voorgestelde kandi-
daten zoals methanol (CH3OH)
hooguit een klein deel van de band
verklaren. Wij hebben voor het
eerst aangetoond dat systematische
variaties in zowel de positie als
het profiel van de 6.0 en 6.85�m
interstellaire absorptiebanden di-
rect toegeschreven kunnen worden

aan thermische bewerking van het ijs. Zwakke absorptiebanden op 7.2 en 7.4�m werden
duidelijk waargenomen in slechts ´eén van de verscholen protosterren, W 33A. Deze banden
worden toegeschreven aan HCOOH, HCOO� en/of CH3HCO. Een grondige zoektocht in het
5–8�m gebied naar andere banden van de voorgestelde dragers ondersteunt de aanwezigheid
van deze moleculen in W 33A. De moleculaire samenstelling van het ijs in deze bronnen
wordt vergeleken met modellen om het relatieve belang van de twee belangrijkste processen
te bepalen: stof-oppervlak chemie in koude donkere wolken voorafgaand aan stervorming
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en thermische bewerking door de nieuw gevormde sterren. Het blijkt dat de chemische
reakties die op het stofoppervlak plaatsvinden leiden tot vorming van stoffen zoals CH3OH
die vervolgens verdampen en een rijke en complexe chemie voortdrijft in de buurt van de
nieuw gevormde ster.
Buiten ons eigen melkwegstelsel maakte ISO het voor astronomen mogelijk om voor het eerst
rechtstreeks stervorming in andere melkwegstelsels te onderzoeken. Zo is vooral onze ken-
nis over de mid-infrarode spectrale eigenschappen van een divers scala aan melkwegstelsels
aanzienlijk verrijkt. Een klasse van objecten die de laatste tijd nogal de aandacht trekken zijn
de helderste melkwegstels in het infrarood, de zogenaamde Ultra Luminous Infrared Galaxies
(ULIRGS), die een aanzienlijk deel van de stervorming in het nabije heelal voor hun rekening
nemen. De spectrale energieverdeling (SED) van een melkwegstelsel kan veel vertellen over
de stervormingsgeschiedenis van dat stelsel. Eerst hebben we het mid-infrarode spectrum ge-
analyseerd van het melkwegstelsel NGC 4418, zie figuur 5, dat veel details bevat, maar niet
lijkt op spectra kenmerkend voor andere melkwegstelsels (bijvoorbeeld M 82 in figuur 5).
In de spectra van normale en ’starburst’ melkwegstelsels springen vooral emissiebanden van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs) in het oog. Het spectrum van NGC 4418
heeft daarentegen sterke absorptiebanden bij 6.0�m en 6.85�m en zwakke absorptiebanden
bij 7.2 �m en 7.7�m, die nog niet eerder gevonden zijn in dit soort objecten. De banden
bij 6.0 �m en 7.7�m worden toegeschreven aan H2O en CH4 ijs (typisch voor een dichte
moleculaire wolk), terwijl de banden bij 6.85�m en 7.2�m karakteristiek zijn voor gehydro-
geneerd amorf koolstof (HAC; typisch voor het diffuus interstellair medium). Deze spectrale
signaturen komen sterk overeen met signaturen waargenomen in dichte moleculaire wolken in
de Melkweg (figuur 1.19). De detectie van sterke absorptie door koude silicaten en verschil-
lende soorten ijs in NGC 4418 deed ons vermoeden dat dezelfde absorptiebanden aanwezig
zouden kunnen zijn in de mid-infrarode spectra van andere melkwegstelsels. Bestudering van
een groot aantal (250) melkwegstelsels waargenomen met ISO, resulteerde in 19 stelsels met
bewijs voor 6.0�m H2O ijs absorptie, en in een aantal gevallen voor absorptie bij 6.85�m.
Daarom besloten wij om de melkwegstelsels te classificeren op basis van de sterkte van de
6.2�m PAH emissieband en de kenmerken van het 7-8�m gebied; we onderscheiden zo 3
afzonderlijke klassen:- (1) sterrenstelsels met een duidelijke 6.0�m band en weinig of geen
6.2�m PAH emissie; (2) stelsels met een 6.0�m band, slechts gedeeltelijk opgevuld door 6.2
�m PAH emissie; (3) stelsels met een 6.0�m band, grotendeels opgevuld met 6.2�m PAH
emissie. We vermoeden dat deze classificatie een evolutie zou kunnen vertegenwoordigen
van een stadium waarin het begin van stervorming volledig aan het zicht onttrokken is tot het
stadium van de minder ingekapselde, verder gevorderde fasen van stervorming.

Conclusies
Samengevat is de belangrijkste conclusie van dit proefschrift dat het stof en het ijs dat zich
op het oppervlak van dit stof vormt een cruciale rol vervullen in stervormingsgebieden van
zware sterren. In de eerste plaats traceert het ijs in dichte moleculaire wolken de mate van
thermische bewerking door de pasgevormde ster. In de hete kernen dicht bij de ster verdampt
het ijs en geeft zo de aanzet tot een rijke chemie die uiteindelijk leidt tot de vorming van
complexe organische moleculen. Tenslotte kan ijs ook gebruikt worden om na te gaan in
welke mate stervorming voorkomt in ver verwijderde sterrenstelsels en zo een licht werpen
op het evolutiestadium waarin heldere infraroodsterrenselsels zich bevinden.


