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Samenvatting

Zoektocht naar een verandering van de
proton–electron massaverhouding via waterstof-

en methanolmolekulen

Het Standaardmodel van de natuurkunde is een theorie met een uitzonderlijke
voorspellingskracht. Een groots voorbeeld van haar succes is de recente ont-
dekking van het Higgs deeltje. Tegelijkertijd is het Standaardmodel onverenig-
baar met de Algemene Relativiteitstheorie – een theorie die evenzeer veelvuldig
getest is. Bovendien bevat het Standaardmodel enkele ad hoc veronderstellin-
gen die aangeven dat de verklarende inzichten niet zo breed en uitputtend zijn
als men zou hopen. Een van de aspecten die willekeurig lijken is het aantal
en de waarden van de vrije parameters in het Standaardmodel, de zogenaamde
natuurconstanten. Deze constanten bepalen de massa’s van de elementaire
deeltjes en de sterkte van de verschillende natuurkrachten, die in combinatie de
chemische complexiteit van ons universum bepalen. Waarschijnlijk het meest
verontrustend is dat de waarden van de natuurconstanten slechts gemeten kun-
nen worden en dat alle pogingen om een theoretische onderbouwing te vinden,
zijn gestrand. Is dit eenvoudigweg het laaste woord van de natuur, of betekent
het dat er nog diepere lagen te ontdekken zijn? Gedreven door deze vraag zijn
verschillende suggesties gedaan, bijvoorbeeld dat er andere universa zouden
bestaan, waarin de natuurconstanten andere waarden aannemen. Intussen wor-
den de specifieke waarden van de fundamentele constanten onderworpen aan
de meest stringente experimentele toetsen.

In dit proefschrift wordt de meest fundamentele vraag gesteld over een natu-
urconstante: is deze werkelijk constant? In het bijzonder ligt de nadruk van
de voorliggende studie op de proton-electron massaverhouding µ, wier constan-
theid getoetst wordt via spectroscopische metingen aan gevoelige overgangen in
moleculair waterstof (H2) en methanol (CH3OH). Deze worden waargenomen
in ver weg gelegen melkwegstelsels en in atmosferen van witte dwergen.

Een belangrijk deel van dit proefschrift (Hoofdstukken 2-4, 6 en 7) is geba-
seerd op astronomische waarnemingen van moleculaire wolken bij matige tot
hoge roodverschuiving, corresponderend met een terugkijktijd van 7.5 tot 12.4
miljard lichtjaar. Koud gasvormig materiaal in de gezichtslijn naar ver weg
gelegen quasars absorberen licht bij specifieke golflengtes corresponderend met
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de roodverschuiving en het soort molecuul. De roodverschuiving z van een
gegeven absorptiesysteem is hetzelfde voor alle spectrale overgangen. Voor wat
betreft de gevoeligheid van moleculen voor een verandering van µ: individuele
overgangen ondergaan een specifieke verschuiving; de mate van verschuiving
hangt af van het soort molecuul, de betre↵ende overgang en de waarde van �µ.
Zo kunnen we een relatieve limitering van �µ/µ bepalen door een patroon van
H2 of CH3OH lijnen, die worden waargenomen in sterrenkundige bronnen, te
vergelijken met een patroon gemeten bij een locale waarde van µ.

Bij roodverschuivingen van z > 2 worden rovibronische overgangen in H2

met laboratorium golflengtes in het ultraviolet (�0 < 115 nm) verschoven naar
het optische venster dat toegankelijk is voor het UVES instrument op de ESO
Very Large Telescope. In Hoofdstuk 2 wordt een analyse van het absorp-
tiesysteem in de gezichtslijn naar de quasar Q2348�011 bij roodverschuiving
z = 2.43 geanalyseerd. Het H2 absorptieprofiel bestaat uit zeven afzonderlijke
snelheidscomponenten, die het absorptiespectrum zeer complex maken. De ges-
electeerde 32 overgangen zijn gemodelleerd, samen met de overlappende lijnen
in het woud van lijnen behorend bij atomair waterstof in dezelfde gezichts-
lijn. Een omvattende fitprocedure is toegepast, die het mogelijk maakt pa-
rameters vast te leggen uit bekende molecuulfysika. De lijnprofielen worden
gemodelleerd met de VPFIT software waarin lijnen aan Voigt-profielen wor-
den aangepast. Het resultaat van de studie geeft een limiet voor �µ/µ op de
waarde (�0.68±2.78)⇥10�5, in overeenstemming met andere limieten bepaald
bij deze roodverschuiving.

In Hoofdstukken 3 en 4 wordt dezelfde methodologie toegepast op twee
andere H2-absorptiesystemen, namelijk die bij roodverschuiving z = 2.66 in
de richting van quasar B0642�5038, en die bij z = 4.22 in de richting van
J1443+2724. Het systeem in de richting van B0642�5038 kent een eenvoudig
absorptieprofiel met een enkele snelheidscomponent. Een relatief groot aantal
overgangen (111) is meegenomen in de analyse resulterend in een uiteindelijke
limiet van �µ/µ = (12.7 ± 6.2) ⇥ 10�6. Op het nauwkeurigheidsniveau van
enkele delen per miljoen is dit resultaat gevoelig voor een aantal systematische
e↵ecten in de analyse, vooral die van een langgolvige verstoring in de ijking
van de UVES spectrograaf. Een correctie van de golflengteschaal werd geim-
plementeerd, gebaseerd op ijkmetingen aan asteroiden en sterren gelijkend op
de zon. Deze correctie zorgt er voor dat een initieel verkregen 3-� e↵ect wordt
gecompenseerd.

Het H2 absorptiesysteem in de richting van J1443+2724, waargenomen bij
z = 4.22, stelt ons in staat een limitering op �µ/µ te bepalen bij de hoogste
roodverschuiving tot dusverre. Uit een analyse van 89 H2 lijnen, die worden
waargenomen als twee snelheidscomponenten, volgt een limiet op �µ/µ van
(�9.5 ± 7.6) ⇥ 10�6. Al met al geven deze resultaten over H2 absorptiesys-
temen bij hoge roodverschuiving, als gepresenteerd in Hoofdstukken 2-4, geen
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aanwijzing voor een varierende waarde van µ.
Hoofdstuk 5 handelt over waarnemingen van witte dwergen in ons melk-

wegstelsel. Een witte dwerg is de uitgebrande compacte kern van een lage-
massa ster zoals de zon. Waarneming van H2 in hun atmosfeer, in dit geval
met de Cosmic Origins Spectrograph aan boord van de Hubble Space Tele-
scope, maakt het mogelijk om het e↵ect van een afhankelijkheid van µ op een
zwaartekrachtsveld te meten. De veel hogere temperatuur in de dwergster-
atmosfeer, in vergelijking met de koude intergalactische wolken, vereiste een
berekening van gevoeligheidscoeficienten van overgangen in H2 uit hogere vibra-
tieniveaus. Ook werd een nieuwe fitprocedure toegepast waarin alle waargeno-
men lijnen (wel duizend per spectrum) gemodelleerd werden met slechts 5
parameters. De analyse van de witte dwerg GD133 leverde een limitering
van �µ/µ van (�2.7 ± 4.7) ⇥ 10�5 in een gravitatiepotentiaal tienduizend
keer zo sterk als op aarde. De witte dwerg G29�38, met een zelfs sterker
zwaartekrachtsveld, leverde een limitering op van �µ/µ van (�5.8±3.8)⇥10�5.

In Hoofdstukken 6 en 7 wordt een melkwegstelsel bij roodverschuiving
z = 0.89 in de richting van PKS1830�211 bestudeerd met als resultaat een
limitering op het niveau van 10�7. Hoewel minder spectraallijnen worden
waargenomen dan in een typisch H2-spectrum, hebben de methanol absorp-
tielijnen het enorme voordeel van hun grote gevoeligheid voor µ-variatie. De
gevoelige CH3OH rotatielijnen zijn roodverschoven in het radiogebied tussen
0.1 en 5.0 cm. De lijnen werden in eerste instantie waargenomen met de E↵els-
berg radiotelescoop (Hoofdstuk 6). Later werden meer lijnen toegevoegd uit
waarnemingen op de 30m telescoop van IRAM en de ALMA radio telescoop.
De gecombineerde resultaten worden in Hoofdstuk 7 gepresenteerd, waarin ook
systematische e↵ecten worden behandeld als gevolg van chemische inhomogen-
iteit, excitatietemperatuur, frequentieafhankelijkheid en variabiliteit van de ra-
diobron in de achtergrond. Deze studie resulteert in een limitering van �µ/µ

van (�1.0 ± 0.8stat ± 1.0sys) ⇥ 10�7. Concluderend kan gesteld worden dat
de radiowaarnemingen aan methanol bij een terugkijktijd van 7.5 miljard jaar
geen indicatie verscha↵en voor een variatie van µ.
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