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Samenvatting

Het interstellair medium is een enorm schilderij dat bestaat uit krachtige stroken van stof
en gas die de interstellaire ruimte vullen en kleur geven aan het omliggende intergalactische
canvas. Ondanks de extreem lage deeltjes dichtheid van het interstellair medium, gemiddeld
zelfs lager dan het vacuüm in laboratoria, kunnen spectaculaire structuren ontstaan die
zeer verschillende temperaturen, dichtheden, compositie en grootten kunnen hebben. Deze
factoren bepalen de onregelmatige structuren in de Melkweg, ons eigen sterrenstelsel.
Het interstellaire gas bestaat voornamelijk uit waterstof en helium. Alle overige elementen
(zoals koolstof, zuurstof, ijzer, magnesium) worden aangegeven als metalen in astronomie, en
vertegenwoordigen minder dan 2% van de totale massa. Ondanks deze kleine fractie, spelen
deze metalen een belangrijke rol in chemische en fysische processen in het sterrenstelsel.
Het interstellair medium is doorgaans verdeeld in drie fases (koude, warme en hete fases) en
worden onderscheiden door de temperatuur en dichtheid van het gas. Koude en compacte
regio’s in het interstellair medium bevatten het merendeel van de interstellaire materie en
nemen minder dan 5% van het Galactisch volume in beslag. De materie is hoofdzakelijk
geconcentreerd in gigantische wolken, ook wel moleculaire wolken genoemd, waar zich tegelijk
zowel moleculair waterstof als neutraal gas en interstellaire stof bevindt. Dit koude medium
is omsingeld door een hete drijvende medium (bekend als heet coronaal gas), en neemt het
grootste deel van het interstellaire volume in dat zich uitstrekt tot het Galactische halo.
In dit zwevende en ijle medium is de materie voornamelijk geïoniseerd en verwarmd door
krachtige schokken van stellaire winden of supernova explosies. De ruimte tussen de koude
en hete fases bestaat uit een uitgerekt medium te midden van wolken, die op hun beurt weer
bestaan uit neutraal en laag geïoniseerd gas.
In dit proefschrift focussen we op de karakteristieken van het heet coronaal gas en het
interstellair stof, dat echter maar 1% van de interstellaire materie weergeven. De nieuwe
methoden en modellen die zijn ontwikkeld voor het onderzoek worden in de volgende secties
gepresenteerd.

Het hete medium
Het bestaan van het hete interstellair medium was voor het eerst gepostuleerd door Ly-
man Spitzer in 1956. Hij beargumenteerde dat wolken die worden geobserveerd op hoge
breedtegraad terwijl ze in evenwicht zijn met de druk, enkel kan worden verklaard door de
aanwezigheid van een Galactische corona, bestaand uit dun gas met hoge temperaturen bo-
ven 105.5 K. De definitieve samenstelling van dit hete gas kwam overeen met de Copernicus
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Figuur A: De paardenkopnevel is gelegen in de Orion. Het is zichtbaar als de donkere plek in de
rode emissie nevel in het midden van de foto. De rode emissie kleur van de nevel wordt veroorzaakt
door elektronen die recombineren met protonen om waterstof atomen te vormen. Daarnaast is er
linksonder ook een groenig reflectienevel zichtbaar, die het blauwe licht van nabijgelegen sterren
reflecteert. Afbeelding: John Chumack

satelliet detectie van de di�use O vi absorptielijn op ultraviolette golflengte.
Dit extreem hete gas is in collisie-geïoniseerd evenwicht, dat betekent dat de ionisatie van
botsingen met elektronen in balans is met elektron-ionen recombinatie. De ionisatie balans
in collisie-geïoniseerde plasma hangt enkel af van de elektron temperatuur, en is daarom
sterk gekoppeld aan het lokale thermodynamische toestand van het gas.
Het hete coronale gas is voornamelijk bestudeerd door absorptielijnen (O vi, N v, and C iv),
die zijn geobserveerd in het spectrum van hete sterren. Als het plasma een temperatuur van
106 K overschrijdt, zijn hoge geïoniseerde toestanden toegestaan zoals O vii, O viii, Ne ix en
Ne x. De absorptielijnen van deze ionen zitten in de energieband van röntgenstraling. Deze
observaties zijn mogelijk gemaakt dankzij de lancering van de Europese röntgenstraling sa-
telliet XMM-Newton en de Amerikaanse Chandra X-ray Observatory, beide gelanceerd in
1999. Heldere lage-massa röntgenstraling dubbelsterren in de Melkweg zijn ideale bronnen
om het tussenliggende gas te bestuderen, eenvoudigweg door ze als een achtergrond lantaarn
te gebruiken. Deze bronnen bestaan uit een compact object (een neutronenster of een stellair
zwart gat) dat materiaal aantrekt van de omliggende tweede ster door middel van accretie.
Het invallend materiaal laat gravitatie energie vrij in de vorm van röntgenstraling.
Deze hoog-geïoniseerde röntgenstraling-absorptielijnen kunnen ook worden geproduceerd
door plasma in fotoïonisatie evenwicht. Dit soort gas is gefotoïoniseerd door straling dat
is uitgezonden door een sterke röntgenstralingsbron. Het is doorgaans een gas intrinsiek aan
de bron, zoals de wind van een accretie schijf of de atmosfeer. Het identificeren van de aard
van deze absorptielijnen is daarom niet triviaal, en een nauwkeurige analyse is noodzakelijk.
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In Hoofdstuk 2 presenteren we een nieuwe techniek die gebaseerd is op het theorema van
Bayes, ontwikkeld om de aard van de hoog-geïoniseerde plasma vast te stellen in de richting
van 4U 1820-30. Deze bron is een klein tweedelig systeem met een dimensie van 0.1 maal
de radius van de zon. Bij het gezamenlijk modelleren van XMM-Newton en Chandra, ge-
bruiken we de meest actuele modellen van collisie-ionisatie en fotoïonisatie. De resultaten
van onze fit tonen het bestaan aan van plasma, met een enkele temperatuur van T ≥ 106

K, in collisie-ionisatie evenwicht in de gezichtslijn van de bron. Om de complexiteit van het
spectroscopisch modelleren van röntgenstraling te overwinnen, gebruiken we een statistische
methode gebaseerd op de Bayesiaanse data analyse.

Het sto�g medium
In het begin van de vorige eeuw werd kosmische stof door astronomen gezien als hinderlijke
interstellaire mist, die accurate observaties van verre sterren belemmert. Enkel dertig jaar
later werd de belangrijke rol van het interstellaire stof ontdekt als katalysator voor de evo-
lutie van sterrenstelsels, formatie van sterren en planetaire systemen, en mogelijk ook het
ontstaan van leven.
De vooruitgang van infrarood astronomie, ultraviolet astronomie, en theoretische modellen
hebben enorm bijgedragen aan ons begrip van zowel de fysische en chemische aard, als de
herkomst en evolutie van interstellaire korrels en hun rol in de evolutie van sterrenstelsels.
Stofdeeltjes voorzien ≥ 30% van de totale Galactische lichtkracht via infrarode emissie, en ze
spelen een actieve rol in het levenscyclus van sterren: bij de formatie van kleine weerbarstig
deeltjes in de stellaire atmosfeer tot de veranderingen in di�use en moleculaire wolken, en
uiteindelijk ook als contributie in stervorming regio ’s.

Stof bestaat voornamelijk uit koolstof, silicium, ijzer, magnesium en zuurstof. Het kan
ruwweg worden verdeeld in twee categorieën, namelijk koolstofhoudend stof (vergelijkbaar
met roet) en silicaten (bijvoorbeeld pyrogeen en olivijn typen, vergelijkbaar met kleine zand-
korrels). In koude en compacte omgevingen in moleculaire wolken kan de hardnekkige kern
van silicaten een ijsmantel aanhechten via accretie, waarbij de ijsmantel voornamelijk bestaat
uit water en methanol. Sterrenkundig laboratoriumonderzoek toonde het belang van dit ijs
aan voor de synthese van complexe organische moleculen, dat mogelijk tot het ontstaan van
het leven leidt.
Er zijn nog altijd veel onzekerheden over interstellair stof, zoals de precieze chemische com-
positie, of de structuur (kristallijn of amorf) van de korrels. Bovendien zijn de eigenschappen
van stofkorrels in compacte omgevingen moeilijk te bepalen. Hierom is röntgenstraling ab-
sorptie spectroscopie een krachtig hulpmiddel en kan het antwoorden bieden op huidige open
vragen.
Dankzij XMM-Newton en Chandra kunnen we bepaalde kenmerken van deeltjes detecteren
in het spectrum van heldere röntgendubbelsteren, namelijk met de röntgenstraling absorptie
fijnstructuur (XAFS). Door het analyseren van deze fijnstructuren is het mogelijk om de
chemische compositie, kristalliniteit en de grootte verdeling in verschillende Galactische om-
gevingen direct te onderzoeken. Omdat röntgenstraling gevoelig is voor een groot scala aan
dichtheden, omvat het ook het energie gebied waar de kenmerken van de hoofdelementen in
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Figuur B: De kronkelende centrale vorm is bekend als Snake Nebula (of Barnard 72) en is een
donkere nevel in de Slangendrager in het centrum van de Melkweg. Ook andere donkere wolken zijn
te zien, zoals de Barnard 68 die rechts onder de Snake Nebula ligt. Astronomen dachten aanvankelijk
dat deze donkere moleculaire wolken gaten waren in de lucht, of "hemel"zoals Herschel riep in 1785.
Nu weten we dat de hoge concentratie van stof en moleculair gas in deze donkere wolken zo goed als
al het zichtbaar licht absorbeert afkomstig van achtergrond sterren. Afbeelding: Mario Cogo, 2014
Tivoli Southern Sky Guest Farm, Namibia

stof liggen. In het bijzonder, met de huidige röntgentelescopen kunnen we onderzoek doen
naar zuurstof, ijzer, magnesium en silicium, die de hoofdbestanddelen van silicaat korrels
vormen.
Het doel van deze thesis is om astronomische modellen te bouwen, gebaseerd op accurate la-
boratoriummetingen, om de fijnstructuur van stof te testen en de diagnose te exploiteren. In
Hoofdstuk 3 en 5 presenteren we, respectievelijk, de extinctie 1 modellen van de magnesium
en ijzer k-edge voor een grote reeks aan stof anologen. Door alle extinctie edge-modellen
bij elkaar te voegen, creëren we de eerste röntgenstraling interstellair stof extinctiemodel
(XRIDE).
In Hoofdstuk 3 gebruiken we het spectrum van de lage-massa röntgendubbelster GX 3+1
als test om het interstellair stof te bestuderen die langs de gezichtslijn van de bron ligt. In
het bijzonder onderzoeken we met behulp van onze extinctiemodellen de magnesium en sili-
cium k-edge. In Hoofdstuk 4 breiden we het aantal geobserveerde röntgendubbelsteren uit
naar zeven bronnen die dichtbij het Galactisch centrum liggen. Amorfe olivijn is de meest
representatieve stof samenstelling langs alle onderzochte gezichtslijnen. Ook vinden we een
significante contributie (3-15%) van kristallijn stof. Dit is in tegenstelling tot de geobser-
veerde resultaten verkregen met infrarood spectroscopie, waar minder dan 2% kristallijn stof
werd gedetecteerd. Dit verschil zou kunnen worden toegeschreven aan de sensitiviteit van

1Extinctie is de som van absorptie en verstrooiing.
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röntgenstraling voor kleine orde schaal, terwijl de infrarode observaties focussen op grote
orde schaal van de stofkorrels. Om deze discrepantie volledig te begrijpen, is het belangrijk
om laboratorium onderzoek toe te wijden aan het verschil in sensitiviteit tussen röntgenstra-
ling en infrarood observaties van de kristalliniteit van de vaste stof.
De k-edge van ijzer representeert een uniek kenmerk om het interstellaire stof te bestuderen
in de compactste omgevingen van het sterrenstelsel. Helaas zijn zowel de sensitiviteit als de
resolutie van de huidige röntgensatellieten niet goed genoeg om de k-edge te onderzoeken. In
Hoofdstuk 5 presenteren we de potentiële toekomstige röntgenstraling missies XRISM (ge-
plande lancering in 2021) en Athena (geplande lancering in 2031), die de Fe k-edge kunnen
observeren en dankzij onze extinctie modellen, de ijzergehalte in het interstellaire stof zullen
openbaren.

Hoge-resolutie röntgenstraling spectroscopie vertegenwoordigt een krachtige methode om
de karakteristieken van interstellair stof en heet coronaal gas aan te tonen. Een accuraat
model en een solide statistische methode zijn belangrijk om de data correct te interpreteren en
een robuust resultaat te verkrijgen. In dit perspectief, draagt deze thesis mee aan de realisatie
van een nieuw extinctie model en aan de ontwikkeling van een simpele Bayesiaanse inferentie
hulpmiddel die geschikt is voor het fitten van hoge-resolutie röntgenstraling spectra. Dit
hulpmiddel voorziet zowel een manier om de huidige data te interpreteren als een stap vooruit
in de noodzakelijke innovatie om de complexe röntgenstraling observaties van toekomstige
röntgenstraling missies te interpreteren.
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