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Samenvatting

Het onderwerp van dit proefschrift is het ontstaan van sterren, en van de planeten
die om sterren heen draaien. Door onderzoek te doen op deze gebieden, kunnen we
niet alleen de oorsprong van de vele sterren en planeten in het Universum beter leren
begrijpen, maar ook die van de Zon, de Aarde, en ons zelf. Verder kan dit onderzoek
ons helpen om de kans in te schatten dat we elders in het Universum vergelijkbare
plekken voor leven kunnen vinden.

In het bijzonder heb ik het microgolf spectrum bestudeerd van een gaswolk waarin
sterren vormen, waarbij ik in Hoofdstuk 2 de complexiteit laat zien van de chemische
en fysische structuur van deze wolk, en in Hoofdstukken 3 en 4 de eigenschappen
van zijn meest extreme componenten bestudeer. Om verder te gaan met ster- en
planeetvorming, Hoofdstuk 5 is het verslag van een theoretische en numerieke studie
van de heetste stoffige gebieden van planeetvormende schijven rondom jonge sterren.
Deze studie laat een grote diversiteit zien aan mogelijke stofverdelingen, en werpt
licht op algemene principes van modellen van zulke systemen.

Het ontstaan van sterren en planeten

Gigantische complexen van moleculaire wolken, die zich tientallen tot honderden licht-
jaren uitspreiden door de ruimte, zijn de kraamkamers waarin nieuwe sterren worden
gevormd. De chaotische bewegingen die voortdurend worden aangemaakt in dergelijke
wolken door grootschalige gasstromen, supernova explosies en andere mechanismen,
zorgen ervoor dat de wolken variaties in dichtheid krijgen. Sommigen van deze vari-
aties zijn zo groot dat de zwaartekracht die ze op zichzelf uitoefenen de thermische
expansie en andere dissipatieve krachten tegen kan gaan. Een dergelijke kern die
zwaartekrachtsgebonden is, trekt langzaam samen. Daarbij vormt zich een centraal
object van hoge dichtheid, waar materiaal naartoe wordt gebracht via een accreti-
eschijf. Het centrale object groeit totdat de druk in zijn centrum hoog genoeg wordt
om het mogelijke maken dat waterstofkernen fuseren, waarbij helium wordt gevormd
en energie vrij komt. Op dat moment is er een nieuwe ster geboren.

De nieuwgevormde ster verhit het binnendeel van de mantel van gas die om de ster
heen zit. Dit leidt tot een verhoging van infrarood straling, en ook van atomaire en
moleculaire lijnemissie, omdat er nu hogere rotationele energieniveaus gevuld kunnen
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Figure S.1: Een gedeelte van het complex van moleculaire reuzenwolken in Orion,
gezien in nabij infrarood licht met de Spitzer ruimtetelescoop. Sterren die momenteel
aan het ontstaan zijn, leiden tot de rode gloed in de anderszins donkere gebieden
links van het midden. Het materiaal waaruit nog geen sterren ontstaan straalt in
golflengtes die langer zijn dan wat hier wordt getoond. De uitgespreide blauwe en
witte gloed is gas dat wordt bestraald met hoog-energetische fotonen van pasgeboren
heldere sterren. Het noorden is naar links in deze foto en de horizontale omvang van
het beeld is ∼ 30 lichtjaar. Foto: NASA/JPL-Caltech/J. Stauffer (SSC/Caltech).

worden. De uitgebreide mantel van kouder gas rondom de protoster verhult de ster
in het zichtbare licht.

Omdat het ontstaan van sterren gebeurt in materiaal waarin willekeurige, groot-
schalige bewegingen voorkomen, en omdat impulsmoment behouden blijft tijdens het
ineenstorten van de gaswolk, zal het object in wording doorgaans een draaiing hebben.
Het ineenstorten is gemakkelijker langs de rotatie-as, en dus zal het gas rondom de
pasgeboren ster afplatten tot een draaiende schijf. Wat er nog over is van de gasmantel
wordt in de loop van tienduizenden jaren weggedreven door een uitstroom van gas
langs de rotatie-as, waardoor de ster zichtbaar wordt. Binnen de protoplanetaire schijf
die om de ster heen zit, zijn stofkorrels aanwezig – de microscopische mineraaldeeltjes
die overal in het interstellaire gas voorkomen. Deze korrels groeien door onderlinge
botsingen, wat in de loop van miljoenen jaren leidt tot de vorming van rotsplaneten.

De chemie van stervorming

Naarmate de temperatuurs- en dichtheidsstructuur, en ook de bewegingen, van een
ineenstortende gaswolk zich ontwikkelen, doet het chemische samenstelling dat ook.
Bijvoorbeeld, waar het gas erg koud is, bevriezen veel atomen en moleculen op stofko-
rrels. Daar kunnen ze reacties uitvoeren die in de gasfase niet mogelijk zijn. Andere
processen kunnen alleen plaatsvinden op hoge temperaturen. Dit is het geval in de
binnenmantel, die wordt verhit door de protoster. Hier kunnen chemische stoffen die
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Figure S.2: Linker paneel: Het OMC-2 gebied, een deel van de stellaire kraamkamer
in Orion die in Fig. S.1 wordt getoond. Pasgeboren sterren zijn gemengd met nog
groeiende, geel- en roodachtige tegenhangers. Slierten interstellair materiaal gaan di-
agonaal door het beeld. Tevens te zien zijn enkele uitstromen, en de schaduw van een
schijf-systeem dat van de zijkant wordt waargenomen. OMC-2 FIR 4, de protoster
die in dit proefschrift wordt bestudeerd, bevindt zich vlak onder het midden. Foto:
UKIRT/JAC. Rechter paneel: Een protoplanetaire schijf, gezien als een donker sil-
houet tegen uitgebreid stralend gas in Orion. De schijf van planeetvormend materiaal
is vanaf de zijkant waargenomen, en de gloed van de centrale ster is zichtbaar net
onder het midden van de schijf. Foto: J. Bally (University of Colorado) en H. Throop
(SWRI).

zijn uitgevroren op de stofkorrels, of daarop gevormd zijn, verdampen en deelnemen
aan de chemie in de gasfase. Schokgolven die voortkomen uit de uitstroom van de pro-
toster brengen atomen van het oppervlak van de stofkorrels naar het gas, en verhitten
ook het gas, waarvan één resultaat het efficiënt vormen van water is. Daarom verte-
genwoordigt de chemische opbouw van een stervormende gaswolk de diversiteit aan
fysische omstandigheden en bewerkingsgeschiedenissen van zijn verschillende delen.

Moleculair waterstof is het meest voorkomende stofje in het gas van stervormende
gebieden. Het wordt gevolgd door koolstofmonoxide, dat 10 000 tot 100 000 keer min-
der vaak voorkomt. Door het gebrek aan dipoolmoment, echter, kan H2 zelf doorgaans
niet worden gezien in het betrekkelijk koude gas waaruit sterren vormen, terwijl de
rotatie-overgangen van CO gemakkelijk te observeren zijn op microgolf golflengtes. De
meeste andere moleculen komen ten minste 100 keer minder vaak voor dan CO, maar
veel verbindingen kunnen toch nog worden waargenomen, omdat ze sterke overgan-
gen hebben in het microgolfgebied. Hieronder vallen CS, HCN en methanol, die vaak
worden gezien, en ook de gedeutereerde isotopologen van verscheidene verbindingen.
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Figure S.3: Een klein segment van het breedband microgolf spectrum van OMC-
2, dat wordt geanalyseerd in Hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit CH+ absorptie lijn.
Zelfs dit korte spectrum geeft informatie over de chemische samenstelling van het
stervormende gas en de detectie van meerdere overgangen van methanol maakt het
mogelijk om andere eigenschappen te bepalen, zoals dichtheid en temperatuur.

Spectraallijnen als diagnostische middelen

Atomen en moleculen kunnen zich in tal van discrete energetische toestanden bevin-
den. Voor moleculen zijn de toestanden die relevant zijn voor dit onderzoek de ro-
tationele energieniveaus. Wanneer een deeltje spontaan overgaat van een rotationele
toestand met een hogere energie naar één met een lagere energie, dan wordt er een
foton uitgezonden om het verschil in energie en impulsmoment af te voeren. De
verzameling van energieniveaus en de verschillen daartussen is uniek voor elk atoom
en molecuul, en zodoende heeft elk soort deeltje zijn eigen spectrale vingerafdruk.
Bovendien is de fractie van deeltjes van een gegeven stof die zich in een specifiek
energieniveau bevindt, en dus kan stralen op een bepaalde frequentie, een functie van
omgevingsomstandigheden zoals de dichtheid en de temperatuur van het gas. Een
lijnspectrum van een volume aan gas is een indicator voor de samenstelling en de
parameters van dit gas.

De gecombineerde straling van tientallen betrekkelijk veelvoorkomende moleculen,
en de diversiteit aan fysieke omstandigheden die het mogelijk maakt zowel laag- als
hoogliggende energieniveaus aan te slaan, zorgen ervoor dat protostellaire kernen zeer
rijke en informatieve microgolf spectra hebben. Een krachtige manier om een proto-
stellaire kern te kenschetsen, is daarom het observeren van zijn microgolf spectrum
over een groot golflengtebereik, en dit is de aanpak die in Hoofdstukken 2, 3 en 4 is
gebruikt. Dergelijke spectra verschaffen een uitgebreid overzicht van het chemische
inventaris, van de diversiteit aan fysische omstandigheden en van de kinematische
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componenten in een stervormende gaswolk. Figuur 3 toont een typisch gedeelte van
het spectrum van een ster in wording. De figuur toont enkele emissielijnen, die wijzen
op betrekkelijk warm en dicht gas, en één absorptielijn, die wijst op een laag gas op
de voorgrond die bestaat uit betrekkelijk koud materiaal met een lage dichtheid. Dit
kleine gedeelte van de dataset bevat al detecties van drie moleculen en, omdat er
meerdere lijnen van methanol zijn gedetecteerd, maakt het mogelijk om de dichtheid
en temperatuur van het gas in te perken.

Dit proefschrift

Veel moleculaire spectraallijnen zijn moeilijk of onmogelijk waar te nemen vanaf het
aardoppervlak door sterke absorptie van infrarood straling in de atmosfeer. Onlangs
heeft de HIFI spectrometer aan boord van het Herschel Space Observatory van de
Europese ruimtevaartorganisatie ESA ons toegang gegeven tot een ongekende combi-
natie van frequentie bereik, spectrale resolutie en gevoeligheid. Het spectrale bereik
omvat een groot scala aan frequenties die geheel onmogelijk te zien zijn met instru-
menten op de grond. Onder andere kunnen voor het eerst de hogere rotationele
overgangen van menig veelvoorkomend molecuul regelmatig worden waargenomen in
protosterren. Verschillende moleculaire hydriden en hydride-ionen zijn voor het eerst
waarneembaar. Met behulp van deze mogelijkheden, streeft het CHESS Key Pro-
gramme team ernaar om een van de eerste uitgebreide systematische vergelijkingen te
maken van protosterren in de terahertz frequenties die waarneembaar zijn met HIFI.
Onze vraag is verkennend: hoe variëren de chemische samenstelling en het spectrum
van protosterren met massa, leeftijd en omgeving?

Een van de meest beroemde en nabijgelegen stellaire kraamkamers bevindt zich
op veertienhonderd lichtjaar afstand, in de richting van het sterrenbeeld Orion. In dit
wolkencomplex, waarvan een deel is afgebeeld in Fig. 1, worden duizenden sterren
worden gevormd. Een zoom-in van de regio rond de protostellaire kern OMC-2 FIR 4
wordt weergegeven in het linker paneel van Fig. 2. Dit jonge object, een onopvallende
donkere vlek net onder het midden van de afbeelding, is de focus van Hoofdstukken
2 tot en met 4.

In Hoofdstuk 2 presenteer en karakteriseer ik het Herschel/HIFI spectrum van
OMC-2 FIR 4, waarvan 0.4% wordt weergegeven in Fig. S.3. Deze dataset is het eerste
volledige spectrum van een protoster met een middelgrote massa in het terahertz
frequentie regime, en bevat meer dan zevenhonderd lijnen van 41 chemische stoffen.
De diversiteit aan stoffen, overgangen en lijnprofielen die zijn gedetecteerd brengt een
nieuw niveau van complexiteit ten toon van de structuur, chemie en kinematica van
de bron, dat we nu pas beginnen te begrijpen. Op basis van hun profielen wijzen
de gedetecteerde chemische verbindingen op ten minste vier verschillende, en vooral
nieuwe, kinematische en fysieke componenten.

In Hoofdstuk 3 wordt een subset van een honderdtal methanol lijnen geanalyseerd
uit de HIFI census van OMC-2 FIR 4. Deze analyse brengt een compacte, hete,
centrale regio aan het licht, ter grote van het Zonnestelsel, die zich binnen in de
grootschalige, koude, protostellaire gasmantel bevindt. De regio is waarschijnlijk de
hete kern, die direct wordt verhit door de nieuw gevormde protoster.
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In Hoofdstuk 4 doe ik verslag van een studie naar de hoge-snelheid vleugels van
H2O en CO emissie-lijnen die worden waargenomen in de richting van OMC-2 FIR
4. De straling blijkt afkomstig te zijn van zeer compacte, waterrijke gebieden die
vergelijkbaar in grootte zijn met de hete component uit Hoofdstuk 3, en wat hun
eigenschappen betreft consistent zijn met gas dat is bewerkt door sterke schokgolven.
De analyse duid sterk op de aanwezigheid van een compacte uitstroom van gas vanuit
de protoster, die voorheen nog niet is waargenomen.

In Hoofdstuk 5 beschrijf ik het modelleren van de binnenste regionen van planeet-
vormende schijven – zoals de schijf die is weergegeven in het rechter paneel van Fig.
2 – rondom sterren in de latere fasen van hun ontstaan. Hierbij heb ik een scala van
mogelijke verdelingen gevonden voor de microscopische mineraalkorrels die zullen uit-
groeien tot planeten. Verder geef ik een algemeen toepasbare analytische beschrijving
van de numerieke resultaten.

Vooruitzicht

Het rijke HIFI spectrum van OMC-2 FIR 4 stelt ons ertoe in staat om deze proto-
stellaire kern in ongekend detail te karakteriseren, en levert bewijs voor een centrale
hete kern, een compacte uitstroom, en verdere substructuur van onduidelijke aard.
De weg is vrijgemaakt voor verdere uitvoerige analyses en voor vergelijkingen met
andere protosterren. We verwachten dat er in de komende paar jaar een schat aan
ontdekkingen en nieuwe vragen voortkomt uit dit werk. Gerichte vervolg-observaties
van geselecteerde moleculen door interferometers met een hoge ruimtelijke resolutie,
zoals ALMA, zullen een belangrijk punt zijn in het testen van de aard van de sub-
structuur die is gevonden in OMC-2 FIR 4 met HIFI.
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