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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift is een studie beschreven over sterrenstelsels, waarin aanzienlijk meer 
sterrenn gevormd worden dan in normale sterrenstelsels, hetgeen wel geboortegolven 
vann sterren genoemd wordt. 

Eenn ster wordt gevormd uit wolken van gas en stof. In de interstellaire ruimte (dit 
iss de ruimte tussen de sterren in een sterrenstelsel) bevindt zich in meer of mindere 
matee zeer ijl e materie, die voornamelijk bestaat uit gas van waterstof- en helium-
atomen,, maar ook uit kleinere hoeveelheden atomen van alle andere elementen. De 
zwaarderee elementen zijn voor een groot deel samengeklonterd tot kleine deeltjes 
vann 10~5-10-6 cm, het zogenaamde interstellaire stof. In het algemeen is dit gas 
enn stof verspreid en is de dichtheid van deze deeltjes laag (1 atoom per kubieke 
cm),, maar in sommige gebieden van de interstellaire ruimte kunnen gas en stof meer 
geconcentreerdd voorkomen met hogere dichtheden (100 atomen per kubieke cm). Juist 
inn dit soort gebieden kan men grote donkere wolken vinden, welke een massa hebben 
inn de orde van 105 maal de massa van de zon, waarin het gas en stof zo dicht opeen 
gehooptt zijn, dat ze het achtergrondlicht van sterren verduisteren. In dit soort wolken 
verbindenn gas-atomen zich tot moleculen. De donkere wolken worden daarom ook wel 
moleculairee wolken genoemd. Sommige van deze moleculen zoals het CO-molecuul 
kann men waarnemen omdat ze straling uitzenden met golflengten van een paar mm., 
dee zgn. CO-lijn straling. 

Plaatselijkk kunnen deze moleculaire wolken zoveel gas en stof bevatten, dat ze 
doorr hun eigen gewicht langzaam samen beginnen te trekken. Naarmate dit proces 
voortgaat,, gaat de samentrekking steeds sneller verlopen in steeds kleinere fragmenten 
vann de wolk. Tenslotte zal de gasdruk binnenin zo'n fragment zó toenemen dat het 
niett meer verder samentrekt. De gasdruk en de temperatuur in het binnenste van 
dee wolk worden zo hoog dat kernfusie tussen waterstof atomen gaat optreden, waarbij 
veell  energie vrijkomt. Dan gaat de ster schijnen en begint het aan zijn normale leven. 
Opp dit moment kan men zeggen dat de ster geboren is. De massa van deze sterren 
kunnenn variëren van 0.01 tot 100 maal de massa van de zon. 

Niett alle sterren leven even lang. Sterren die veel zwaarder zijn dan de zon ver-
brandenn de waterstof zeer snel (in de orde van 107 jaar), terwijl de sterren die lichter 
zijnzijn dan de zon dit zo langzaam doen dat zelfs als ze geboren zijn vlak na het begin 
vann het heelal deze sterren nog steeds niet door hun brandstof heen zijn. Sterren 
mett een vergelijkbare massa als de zon zijn modale sterren en ze houden het midden 
tussenn deze twee uitersten. De zware sterren moeten al hun energie in hun korte 
levenn uitzenden, met als gevolg dat ze bijzonder veel straling uitzenden. Het zijn 
dezee sterren die het uiterlijk van de stervormings-gebieden volkomen bepalen. De 
zwaree sterren zijn tijdens hun normale leven ook bijzonder heet (10.000-50.000 K) 
enn ze stralen daarom in het ultraviolette deel van het electromagnetische spectrum. 
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Dee ultraviolette photonen zijn in staat om de ongeladen neutrale atomen van het 
omringendee koele waterstofgas te ioniseren. Na verloop van tij d zullen deze water-
stofkernenn weer een los electron ontmoeten, waarbij straling wordt uitgezonden in 
emissiee lijnen, die ook in het zichtbare licht bestudeerd kunnen worden, zoals de zgn. 
H aa en H/? lij n straling. Zolang het gas geioniseerd is vormt het een heet plasma, 
datt straling uitzendt die ook bij radio golflengten bestudeerd kan worden, de zgn. 
thermischee radio continuum straling. Aan het eind van het leven van een zware ster 
wanneerr de waterstof in de kern op is, gaat de verbranding van waterstof in een schil 
rondd de kern nog een tijdj e door. De ster zet uit, zendt nog steeds veel straling uit, 
maarr wordt nu koel (3500 K) en zendt zijn straling uit in het nabije infrarode deel 
vann het electromagnetische spectrum. Deze grote, koele sterren worden superreuzen 
genoemd.. In de kern worden nu de zwaardere elementen verbrand die gevormd zijn 
inn de waterstoffusie. Eerst wordt helium omgezet in koolstof, maar wanneer ook dit 
elementt verbrand is worden in korte tij d (104 jaar) nog zwaardere elementen verbrand, 
waarnaa de ster explodeert als een zogenaamde supernova. Bij deze explosie wordt een 
belangrijkk gedeelte van de stermassa de ruimte ingeslingerd, waaronder veel energie-
rijk ee electronen, die in interactie met in de ruimte aanwezige magneetvelden straling 
inn het radiogebied uitzenden, de zgn. niet thermische radio continuum straling. 

I nn dit proefschrift bestuderen we niet de stervorming op zich, zoals hiervoor is 
uitgelegd,, maar het fenomeen dat zich in sommige sterrenstelsels binnen relatief korte 
tij dd (107-108 jaar) veel sterren vormen. In de standaardtheorie gaat men er vanuit dat 
dee meeste sterren in sterrenstelsels gevormd zijn toen de sterrenstelsels zich vormden 
inn het begin van het heelal, vlak na de oerknal, en dat de stervorming in de loop van 
dee ti j d geleidelijk afnam. Toch werden er in de jaren '70 aanwijzingen gevonden dat 
zichh in kleinere stelsels geboortegolven van sterren voordoen en later ook in sommige 
groteree stelsels. Een goed voorbeeld hiervan is Messier 82, een onregelmatig stelsel 
datt dichtbij staat en dus goed bestudeerd kan worden. 

Echterr om het fenomeen statistisch goed te kunnen bestuderen is het nodig om 
groteree aantal len van deze stelsels te bestuderen. Een probleem was dat het tot voor 
hett midden van de jaren '80 niet goed mogelijk was deze zeldzame stelsels op te sporen. 
Zoalss hiervoor beschreven domineren de zware sterren het zichtbare stervormingspro-
ces.. Wanneer nu veel van deze sterren tegelijk in een geboortegolf worden gevormd 
dominerenn ze het licht dat van zo'n stelsel uitstraalt. Een mogelijkheid om zulke 
stelselss op te sporen zou dus zijn om te kijken naar 'ultraviolette' stelsels, omdat de 
zwaree sterren voornamelijk in het ultraviolet uitzenden. Echter het dichte stof dat zich 
bevindtt in en nabij de wolken waarin de sterren gevormd worden, zal zeer veel van de 
ultraviolettee straling absorberen met als gevolg dat nog maar een klein gedeelte van 
dezee straling naar buiten komt. Het stof, dat de energierijke, ultraviolette straling ab-
sorbeert,, wordt daardoor relatief warm (20-60 K) en gaat stralen in het ver-infrarode 
deell  (50-500 /im) van het electromagnetische spectrum. Stelsels waarin stergeboorte-
golvenn voorkomen zijn daarom zeer helder in het ver-infrarood. Deze ver-infrarode 
stral ingg wordt echter geabsorbeerd in de atmosfeer, zodat ze niet waarneembaar is 
vanaff  de aarde. Een studie van deze stelsels was daarom niet mogelijk. Dankzij 
metingenn van de in 1983 gelanceerde Infra-Rood Astronomische Satelliet (IRAS), een 
Amerikaans-Nederlands-Britss samenwerkingsproject, die bijna de hele hemel heeft 
afgetastt in het ver-infrarood, is het mogelijk geworden om grote aantallen van deze 
stelselss waar te nemen. 
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Dee studie die in dit proefschrift beschreven wordt maakt dan ook gebruik van de 
resultatenn van IRAS en is gebaseerd op een sample (verzameling) van ongeveer 50 
stelselss die extreem veel ver-infrarode straling uitzenden door toedoen van zo'n ge-
boortegolff  van sterren. Om deze stelsels te bestuderen zijn waarnemingen uitgevoerd 
inn het zichtbare licht en bij radio-golflengten. Bovendien zijn er voor een beperkt 
aantall  van de stelsels CO-lijn- en nabij-infrarode waarnemingen beschikbaar. 

Hieronderr volgt een samenvatting van de feitelijke inhoud van dit proefschrift. 
Inn hoofdstuk 1 vindt men de Engelstalige inleiding, waarin onder meer dit onder-

zoekk vergeleken wordt met andere onderzoeken van soortgelijke IRAS sterrenstelsels. 
Nadatt in hoofdstukk 2 de procedure voor de selectie van de stelsels wordt besproken, 

wordenn de optische waarneemgegevens gepresenteerd. Deze optische waarnemingen 
zijnn gedaan bij de Europese Zuidelijke Sterrewacht (ESO) op de berg La Silla te Chili 
mett CCD-detectoren. Gepresenteerd worden plaatjes van de stelsels in het blauwe 
licht,, kleurenplaatjes, die de verhouding tussen het blauwe en rode licht aangeven 
enn plaatjes gemaakt in het licht van de Ha-lijn, dat de gebieden aangeeft waarin 
dee hele zware sterren gevormd worden. Bovendien worden spectra getoond van het 
zichtbaree licht, waarin zowel de Ha als de H/?-lijn te vinden zijn. Uit de verhouding 
vann deze lijnen kan men bepalen hoeveel van het licht, dat afkomstig is van de ster-
vormingss gebieden, door stof geabsorbeerd wordt. Het stof absorbeert namelijk ook 
zichtbaarr licht, zij het in mindere mate dan in het ultraviolet. De spectra vertonen 
ookk andere emissielijnen, die gebruikt kunnen worden om te bepalen of deze stelsels 
alleenn gekarakteriseerd worden door veel stervorming of dat bovendien een aktieve 
kernn aanwezig is. Met een aktieve kern wordt aangegeven dat grote hoeveelheden 
ioniserendee straling door een centraal object ( het zgn. zwarte gat) wordt uitgezon-
den.. In dit hoofdstuk vindt men tevens een korte beschrijving van de stelsels met 
eenn morfologische classificatie en een aantal tabellen met kwantitatieve informatie uit 
dee optische waarnemingsgegevens, zoals fiuxen, lichtkrachten, kleuren, afstanden en 
diameterss van de stelsels. 

Inn hoofdstuk 3 worden de radiocontinuum waarnemingen, die gedaan zijn met de 
Veryy Large Array (VLA ) in de USA bij een golflengte van 6 cm, gepresenteerd. Er 
zijnn zowel kaarten gemaakt die structuren laten zien met een oplossend vermogen 
vann 10 boogseconde als van 1 boogseconde. Vergelijking van de radiocontinuum flux 
dichthedenn met de Ha fiuxen in hoofdstuk 2 geeft aan dat ongeveer 40% van de ra-
dioo continuum emissie thermisch is. De totale hoeveelheid radio straling die wordt 
uitgezondenn is goed gecorreleerd met de ver-infrarode lichtkracht, zoals al gevonden 
wass in eerdere studies. De radiowaarnemingen geven bovendien een goed beeld van 
stervormingsgebiedenn net als de Ha plaatjes. Het voordeel van de radiowaarnemingen 
iss dat radiostraling door zijn lange golflengte geen last heeft van absorptie door kleine 
stofdeeltjess zoals de Ha straling dat wel heeft. De waarnemingen kunnen goed ver-
klaardd worden door aan te nemen dat de sterren worden gevormd in uitgebreide 
gebieden,, meestal in of nabij de kern van sterrenstelsels. Een interessant resultaat 
vann dit proefschrift is dat naarmate de stervorming heviger wordt dit vooral gebeurt 
inn kleinere gebieden. 

Inn hoofdstuk 4 worden CO-lijn waarnemingen van ongeveer 16 van de meest dicht-
bijbij  gelegen stelsels uit het sample gepresenteerd. M.b.v. deze waarnemingen kan men 
afleidenn hoeveel massa aan gas er aanwezig is in de moleculaire wolken. De verhouding 
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tussenn de ver-infrarode lichtkracht, die de feitelijke stervormingsactiviteit aangeeft, 
enn deze massa, die aangeeft hoeveel materiaal er voor de stervorming beschikbaar is, 
wordtt beschouwd als een maat die aangeeft hoe efficient het stervormingsmateriaal 
(dee gasmassa en moleculaire wolken) wordt verbruikt. Het blijk t dat de stelsels in het 
samplee weliswaar meer massa in de moleculaire wolken hebben dan normale stelsels, 
maarr dat vooral de gasmassa in de moleculaire wolken efficiënter wordt verbruikt om 
sterrenn te vormen dan in normale stelsels. 

I nn hoofdstuk 5 worden de waarneemgegevens globaal bekeken en besproken. De 
stelselss in het sample worden vergeleken met andere, die gemiddeld minder actieve 
stelselss bevatten. Het blijk t dat de stelsels die we hier bestuderen zeldzaam zijn: 
slechtss 1% van alle stelsels is een stelsel waarin nu een stergeboortegolf plaatsvindt. 
Hett blijk t dat de stelsels in het sample onder te verdelen zijn in 3 groepen: 1) Dwerg-
stelsels,, die relatief de minste sterren vormen, 2) Spiraalstelsels met balken en 3) 
Botsendee sterrenstelsels die de meeste sterren vormen. Gewone spiraalstelsels worden 
niett gevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dergelijke stelsels, die overigens 
well  sterren vormen, dit niet in extreme mate doen, zolang ze geen balk en/of interactie 
mett andere stelsels hebben. De stervormingsgebieden in dwergstelsels zijn verspreid, 
maarr in de stelsels van de andere 2 groepen zijn ze voornamelijk te vinden in de 
centraa van de stelsels. Interpretatie van de spectra in hoofdstuk 2 maakt duidelijk 
datt in een aantal spiralen met balken en in botsende sterrenstelsels veel méér sterren 
inn een kleiner gebied in de omgeving van de kern worden gevormd dan in de meeste 
anderee stelsels in het sample. Interpretatie van de optische waarnemingen laat zien, 
datt hoewel de pas gevormde sterren de straling van stelsels domineren, dit niet het 
gevall  is in het zichtbare licht. De zichtbare straling is voornamelijk afkomstig van 
ouderee sterren die al bestonden voordat de geboortegolf begon. 

I nn hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat de verhouding van de hoeveelheid ver-
infrarodee straling en de Ha-li jn straling constant is. Dit werd verwacht omdat zowel 
dee ver-infrarode stral ing en de Ha-lijn straling in hetzelfde proces van stervorming 
onts taann . Het was nog niet eerder aangetoond, omdat de Ha-lijn straling sterk door 
stoff  geabsorbeerd wordt. De combinatie van zowel Ha-lijn fluxen als correcties voor 
absorpt iee door stof bepaald uit Ha/H/?-lijn verhoudingen, maakt dit nu voor het eerst 
mogelijk.. In een model waarin een geboortegolf van sterren wordt nagebootst en dat 
uitgebreidd beschreven wordt in hoofdstuk 7, wordt de gevonden verhouding tussen 
ver-infrarodee en Ha-li jn straling gebruikt om af te leiden, dat in een geboortegolf 
hoofdzakelijkk sterren die zwaarder zijn dan de zon worden gevormd. 

I nn hoofdstuk 7 wordt de nabij- en ver-infrarode straling van een ander sample 
vann IRAS sterrenstelsels bestudeerd. Dit sample bestaat ook uit stelsels die veel 
sterrenn vormen, maar gemiddeld minder dan het door ons waargenomen sample. Het 
blijk tt dat de verhouding tussen de nabij- en ver-infrarode straling van deze stelsels 
redelijkk constant is. Dit is verrassend omdat men er tot nu toe altijd vanuit gegaan 
wass dat de nabij-infrarode straling afkomstig is van oudere sterren, die al bestonden 
voorr het begin van de geboortegolf. Een constante verhouding was dus niet verwacht 
omdatt de nabij-infrarood straling dan niet in relatie staat met stervorming zoals de 
ver-infrarodee straling. Aan de hand van het model, waarin een geboortegolf wordt 
nagebootst,, wordt aannemelijk gemaakt dat de nabij-infrarode straling afkomstig is 
vann de rode superreuzen, die zijn geëvolueerd uit zware sterren die in de geboortegolf 
onts taann zijn. 


