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Samenvatting

De focus van dit proefschrift ligt op het doorgronden van de fysische en chemische processen die plaatsvinden in gebieden waar zowel zware als lichte sterren gevormd worden,
in het bijzonder de vroege evolutionaire stadia van stervorming. De fysische en chemische processen tijdens de stervorming beïnvloeden het thermisch evenwicht en de chemische samenstelling van het interstellair medium, alsmede de evolutie ervan. Stervormingsgebieden, die zich bevinden in dichte delen van het interstellaire medium, behoren
chemisch gezien tot de meest rijke en complexe gebieden van het heelal. Het achterhalen
van hun moleculaire samenstelling is één van de voornaamste doelen van de astrochemie
in het algemeen, en van dit proefschrift in het bijzonder. Maar waarom zijn wij zo geïnteresseerd in de chemische samenstelling van deze gebieden?
We weten dat diverse processen de chemische samenstelling, complexiteit en evolutie van het interstellaire medium beïnvloeden tijdens de vorming van sterren. Bovendien
hebben samenstelling en evolutie van het interstellaire medium op hun beurt weer invloed op de evolutie en mogelijk ook de massa van de pasgeboren ster. De dynamische
processen die leiden tot het ineenstorten van een interstellaire gaswolk, en daarmee de
vorming van een protoster, zijn zowel door de thermische druk in het gas als magnetische velden (die beide weerstand bieden tegen de zwaartekracht en daardoor de ineenstorting belemmeren) diep verweven met de chemische samenstelling van het gas. Met
name het thermisch evenwicht (Hoofdstukken 2 en 3) kan alleen begrepen worden als
we weten welke moleculen gevormd kunnen worden, wanneer en waar ze gevormd worden, hoeveel ze bijdragen aan de koeling van het gas door spectrale emissie, en wat de
voornaamste warmtebronnen zijn gedurende de stervorming. Aan de andere kant zijn
magnetische velden via ionen ook gekoppeld aan het medium. De kennis van de ionisatiestructuur en abundantie van ionen zijn daardoor essentieel voor het begrip van de
stervormingsprocessen.
Een aanverwant interessegebied is de studie van de evolutionaire stadia van zeer jonge
objecten (Hoofdstuk 4). De processen die een pre-stellaire kern uiteindelijk omvormen
tot een protoster, en enkele evolutionaire stadia daarna, kunnen onderzocht worden aan
de hand van moleculaire lijn-emissie en de continuum-emissie van stof. Moleculaire
emissielijnen vormen krachtig gereedschap voor het ontrafelen van diverse mechanismes
die een rol spelen tijdens de stervorming, aangezien verschillende molecuulsoorten indicatoren zijn voor verschillende condities (denk aan temperatuur, dichtheid en snelheidsverdelingen). Een belangrijke vraag hierin is: welke observationele signaturen kunnen
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gebruikt worden om de verschillende evolutionaire stadia te onderscheiden?
Ten slotte is inzicht in de vorming en dissociatie van moleculen tijdens de stervorming (Hoofdstuk 5) direct gekoppeld aan het begrip van de chemische historie van
sterren- en planetenstelsels. Complexe organische moleculen, bouwstenen van leven,
zijn waargenomen in de omgeving van jonge protosterren. Hoe, waar en in welke omstandigheden zijn deze gevormd? Studie van chemische reacties en evolutie in stervormingsgebieden zou moeten leiden tot kennis van hun verdeling in protoplanetaire systemen, en kunnen het begrip van het onststaan van prebiotische moleculen, en mogelijk
leven, naderbij brengen.
De specifieke vragen die in dit proefschrift aan de orde komen zijn:
• Hoe ziet het thermisch evenwicht, en de chemische en dynamische structuur in
foton-gedomineerde gebieden eruit, en wat is de invloed van ultraviolette straling
en dichtheidsvariaties (“klontering”) in dergelijke omgevingen? (Hoofdstukken 2
en 3)
• Hoe kunnen we randvoorwaarden stellen aan de evolutionaire toestand van kernen
met hoge dichtheid? (Hoofdstuk 4)
• Wat is de fysische en chemische structuur van de omhulsels van Zon-achtige protosterren? Hoe vergelijken deze zich met die van zware protosterren? (Hoofdstuk
5)
• Hoe beïnvloeden uitstromende gassen de chemie van de protostellaire omgeving?
(Hoofdstuk 5)
Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik gebruikt gemaakt van waarnemingsgegevens van zowel lijn- als continuumstraling in het millimeter en sub-millimeter
golflengtebereik. De data zijn afkomstig van verschillende instrumenten, van enkelvoudige
telescopen (bv. JCMT, IRAM–30m) en interferometers (CARMA) op aarde, vanuit de
stratosfeer (SOFIA) en de ruimte (Herschel Space Observatory). Om deze observaties te
interpreteren heb ik een verscheidenheid aan modellen voor stralings-transport gebruikt
(o.a. RADEX, RATRAN).
Twee gebieden aan de hemel staan centraal in dit proefschrift, het foton-gedomineerde gebied S140, dat in verband gebracht wordt met de formatie van zware sterren, en
NGC1333 IRAS4, waar een cluster van lichte protosterren bezig is zich te vormen. De
specifieke wetenschappelijke vragen, de gebruikte methodes en de voornaamste resultaten worden hieronder besproken.
‚ Het thermisch evenwicht van stof en gas in foton-gedomineerde gebieden
Het S140-gebied is bij uitstek geschikt voor de bestudering van het thermisch evenwicht in foton-gedomineerde gebieden (PDR’s). Voor de studie naar de thermische koppeling tussen stof en gas (Hoofdstuk 2) en het thermisch evenwicht in dit gebied heb
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ik gebruik gemaakt van een serie gegevens waarin zowel de continuum-emissie van
stof (PACS, SOFIA/FORCAST, SOFIA/GREAT, SCUBA) als moleculaire spectraallijnen (IRAM-30m, HIFI) vertegenwoordigd zijn. De lijnemissie van CO heb ik gemodelleerd met behulp van twee programma’s voor de berekening van stralings-transport:
RADEX (van der Tak et al. 2007a) en RATRAN (Hogerheijde & van der Tak 2000), om
een bovengrens te kunnen stellen aan de kinetische temperatuur, de gasdichtheid en de
kolomdichtheid van CO en de verdeling hiervan over het gebied. Voor de studie van het
thermisch evenwicht is het bovendien belangrijk de energietoevoer te bepalen (Hoofstuk
3). We hebben de resultaten van de emissie door gas en stof (DUSTY; Ivezic et al. 1997),
de resultaten met betrekking tot het koelings-budget (fijnstructuurlijnen van [OI]-63 µm
en [CII]-158 µm) en de modellering van de PDR samengevoegd.
Onze voornaamste resultaten in het S140 gebied zijn a) het gas is systematisch 5–
15 K warmer dan het stof, ondanks de hoge dichtheid van het gas (Hoofdstuk 2), en
wij concluderen dat dit een gevolg is van de diepe penetratie van ultraviolette straling
vanuit bronnen ingebed in een medium dat “klonterig” is en/of blootstaat aan zijwaartse
schokken; en b) de verhoudingen tussen lijn- en continuumintensiteiten van de CII en
OI lijnen in het ver infrarood, die indicators zijn binnen het koelings-budget, zijn lager
(ă 10´4 ) dan in alle andere galactische bronnen, en komen overeen met het ver-infrarood
lijn-deficiet dat geobserveerd wordt in ultralumineuze infraroodsterrenstelsels (ULIRGs;
Malhotra et al. 1997; Muñoz & Oh 2015). Een ander opmerkelijk, en op het moment
onbegrepen, feit is dat de voornaamste emissie van fijnstructuur-lijnen in S140 spatieel
verschoven is ten opzichte van de voornaamste warmtebron (Hoofdstuk 3).
Wanneer continuum- en moleculaire lijn-observaties geanalyseerd worden met behulp van geavanceerde stralings-transport modellen, zouden de mogelijke verschillen
tussen de temperaturen van gas en stof meebeschouwd moeten worden. Gegeven het
feit dat het waargenomen ver-infrarood deficiet in ULIRG’s nog niet geheel begrepen
is, lijkt S140 een bruikbaar voorbeeldsysteem te zijn dat tot betere modellen en dus een
beter begrip kan leiden.
‚ De vroegste fasen in de vorming van lichte sterren
De fase van protostellaire evolutie, volgend op de vorming van de protoster, is tegenwoordig redelijk goed gekarakteriseerd. Van de voorafgaande evolutie van een prestellaire kern tot een protoster, daarentegen, is niet veel bekend. Wel is voorgesteld dat de
vorming van een eerste hydrostatische kern (FHSC) een cruciale stap is. Eén van de bronnen die ik voor mijn proefschift bestudeerd heb, NGC1333 IRAS 4, is een gebied waar
lichte sterren gevormd worden, en dat drie zeer jonge stellaire objecten bevat, IRAS 4A,
IRAS 4B en IRAS 4C. Hiervan is IRAS 4C potentieel een zeer jong object dat we direct
met de nabijgelegan Classe 0 objecten IRAS 4A en IRAS 4B kunnen vergelijken.
Om de evolutionaire toestand van deze objecten te onderzoeken (hoofdstuk 4), heb ik
gebruikt gemaakt van een moleculaire lijnsurvey (JCMT 330-373 GHz -Kaarten) en continuüm waarnemingen (CARMA). Ik heb gebruik gemaakt van een set van observationele
indicatoren anders dan de bolometrische temperatuur die op grote schaal gebruikt wordt
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en ik heb de uitstoot gemodelleerd met behulp van RADEX. Ik vond verschillen tussen
de drie bronnen in vier aspecten: a) de kinetische temperatuur bepaald vanuit de H2 CO
lijnen is veel lager richting IRAS 4C dan de andere twee bronnen, b) de lijnprofielen
van de gedetecteerde soorten vertonen sterke uitstroomactiviteit ten opzichte van IRAS
4A en IRAS 4B maar niet voor IRAS 4C, c) de HCN/HNC ratio is lager dan 1 richting
IRAS 4C, wat de koude aard van de bron bevestigt, en d) de mate van CO bevriezing en
deuteratie zijn het laagst in de richting van de warmste bron, IRAS 4B.
Op basis van deze bevindingen lijkt IRAS 4C zich in een andere evolutionaire toestand te bevinden dan IRAS 4A en IRAS 4B, maar onze resultaten zijn niet geheel consistent met een jonger of een ouder object. De belangrijkste bevindingen zijn de afwezigheid
van uitstroom activiteit en de koude aard van IRAS 4C. Deze zouden kunnen wijzen op
een eerste hydrostatische kern (FHSC). Een meer gedetailleerd fysisch model van IRAS
4C is één van mijn plannen voor toekomstig onderzoek. Deze methode kan worden uitgebreid tot een grotere steekproef van FHSC kandidaten (Enoch et al. 2010; Chen et al.
2010; Pineda et al. 2011; Pezzuto et al. 2012; Schnee et al. 2012). Ik ben vooral geïnteresseerd in de vergelijking van de resultaten van een dergelijke steekproef met een
steekproef van objecten met zeer lage lichtkracht (ă 0,1 Ld ;VeLLOs). Een dergelijk
onderzoek kan leiden tot het begrip van het verband tussen een prestellaire kern en een
protoster, volgens theorie de eerste hydrostatische kern.
Het aantal waargenomen FHSC kandidaten in Perseus (6) is een orde van grootte
hoger dan voorspeld. Dit zou een lagere groeisnelheid (ă4ˆ10´5 Md /jr) kunnen impliceren dan voorspeld door modellen (Evans et al. 2009).

Hoofdstuk 5 richt zich op de chemie van jonge ingebedde protosterren. Klassieke
hete kernen, geassocieerd met zware stervorming, worden gekenmerkt door hoge temperaturen en hoge dichtheden en zijn interessant vanwege de complexe organische moleculen
die zij bevatten. Er is een complexe organische chemie gevonden in de binnenste omhulsels
van lichte jonge protosterren, de zogenaamde hot corinos (eg. Ceccarelli 2008).
Om de chemische structuur van liche protostellaire omhulsels te bestuderen, te vergelijken met zware varianten en de uistroom van dergelijke omgevingen te onderzoeken, gebruik ik JCMT en HIFI data en vergelijk ik mijn RATRAN empirische modellen met
tijdsafhankelijke chemische modellen (ALCHEMIC; Semenov et al. 2010). De chemische modellen die worden gebruikt omvatten zowel gasfase, gas-stof interactie, en oppervlakte reacties. De modellen voorspellen de abundantie profielen als functie van straal
van de fysische modellen („5000 AU) voor het tijdschema tussen de 103 -106 jaar van
de betreffende soort (bijv. CO, HCO` , CH3 OH), die men direct kan vergelijken met de
empirische abundanties verkregen mbv. RATRAN met hetzelfde fysische model. We
zien dat de empirische abundantie profielen voor de meeste moleculen overeenkomen
met de gemodelleerde chemische abundanties voor het buitenste omhulsel en we zien
dat zij systematisch 1-2 orden van grootte lager zijn dan in een prototypisch zwaar protostellair omhulsel (AFGL 2591; Kaźmierczak-Barthel et al. 2015). Wij schrijven de
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waargenomen verschillen toe aan de hogere temperaturen rond de hete kernen en de
afwezigheid van de bevriezingszone in vergelijking met de lichte protosterren.
Voor sommige soorten wijken de waargenomen abundanties af van de gemodelleerde
abundanties. De waargenomen daling van de sneeuwgrens van CO is slechts „2 ordes
van grootte, in vergelijking met „6 ordes van grootte die de chemische modellen voorspellen. De sterke uitstroom activiteit en de winden die YSOs produceren, resulteren
in hogesnelheidsgas, maar ook in evacuatie van gebieden in de buurt van de protoster.
Deze holtes die worden geassocieerd met uitstromingen, zijn eerder waargenomen (bijv.
NGC 1333; Lefloch et al. 1998) en de UV-straling speelt waarschijnlijk een cruciale rol in
dergelijke omgevingen omdat het kan doordringen tot grotere afstanden. We hebben een
uitstroom holte gesimuleerd door de UV-straling te verhogen die aan de waargenomen
moleculen wordt blootgesteld. Het waargenomen CO abundantie profiel kan redelijk
worden verklaard met UV“10ˆISRF en AV “ 1 mag. Dit zou een verklaring kunnen
zijn voor de constante empirische CO abundantie in RATRAN, zelfs bij lage temperaturen tot 10 K waarbij CO wordt verwacht te bevriezen op stofdeeltjes en daardoor dus
minder abundant zou zijn. Deze benadering verbetert de samenhang tussen de theoretische en waargenomen abundantie profielen. Een meer gedetailleerde 2D/3D chemische
modellering die rekening houdt met de schijfstructuur en uitstroom holten is daarom naar
verwachting nauwkeuriger en staat gepland voor toekomstig onderzoek. Ten slotte heb ik
tijdsafhankelijke chemische modellen gebruikt om de leeftijd van NGC 1333 IRAS 4A
te bepalen (ą4ˆą104 jr).
‚ Vooruitzichten
Voor dit onderzoek heb ik, zoals hierboven beschreven, aan verschillende projecten
gewerkt om zo bij te dragen aan het beantwoorden van wetenschappelijke vragen in dit
veld. Tijdens dit proces zijn vragen onbeantwoord gebleven en hebben nieuwe vragen
zich aangediend.
Een opvallend voorbeeld van een dergelijke nieuwe vraag is: waarom observeren
we een ver-infrarood lijn deficiet in de richting van S 140 en is deze bron een geschikt
prototype om het waargenomen deficiet in ULIRGs te begrijpen? Mijn plannen voor
de toekomst in het wetenschappelijke veld zijn het modelleren van S 140 met behulp
van geavanceerde PDR-codes (bijv. Kosma-tau) en het verkrijgen van (sub)-mm kaartwaarnemingen die alle drie de infraroodbronnen en de ionisatiefront bestrijken, om daarmee
de ruimtelijke verdeling van meer soorten te bestuderen. Een voorbeeld van deze observaties zijn hoge–J overgangen van CO met behulp van SOFIA. Daarnaast, kunnen kaarten
van multi–lijn overgangen van HCN in de richting van S 140 helpen bij het bepalen van
de volumedichtheid nH2 van het gebied. Het lange termijn doel van dit project is om een
model te realiseren dat voldoet aan de waargenomen ver-IR lijn deficiet in ULIRGs.
Een andere interresante wetenschappelijke richting, is het d.m.v. observaties bepalen
van de ontbrekende schakel tussen prestellaire kernen en protosterren, de zogenaamde
eerste hydrostatische kern. Een toekomstig project kan worden gericht op een grotere
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steekproef van FHSC kandidaten uit de literatuur en deze te observeren met hoge hoekresolutie interferometers zoals bijv. ALMA. De belangrijkste vragen die nog openstaan zijn:
Is er een verband tussen objecten met zeer lage lichtkracht (ă0,1 Ld ; Vellos) en FHSCs?
Wat is de deuteratie en de uitstroom activiteit (indien aanwezig) in de richting van FHSC
kandidaten? Het voorspelde aantal FHSCs in Perseus is 1 orde van grootte lager dan het
waargenomen aantal. Kunnen we een aantal van hen uitsluiten op basis van verkeerde
identificatie, of dient de theorie te worden aangepast ten aanzien van de accretie snelheid
in de vroege fasen van stervorming? Daarnaast wil ik de fysische structuur van IRAS 4C
bepalen met behulp van continuüm observaties en stralingstransport codes zoals DUSTY.
Ten slotte is de ontwikkeling van 2D/3D chemische modellen die een schijfstructuur
en uitstroom holtes in de richting van lichte en zware protostellaire objecten omvatten
van cruciaal belang om daarmee de, in verschillende bronnen (bijv. NGC 1333 IRAS 4A)
waargenomen abundatie profielen beter te kunnen bepalen.
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