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Nederlandse samenvatting

De studie van de kosmos heeft de mensheid al vele eeuwen lang gehypnotiseerd.
Onze huidige kennis van het universum is gebaseerd op de standaard oerknalthe-
orie. De detectie van de kosmische achtergrondstraling (in het Engels afgekort als
CMB) is één van de sterkste bewijzen voor het oerknalmodel. De isotropische ver-
deling van de CMB laat zien dat het heelal erg isotroop is op grote schalen. De CMB
laat ook een spectrum van hele kleine dichtheidsfluctuaties zien die de zaadjes vor-
men voor de structuren in het heelal. De vorming van de eerste objecten (o.a. de
eerste sterren en quasars) aan het einde van de “dark ages”, is een openstaand pro-
bleem in de moderne kosmologie. Deze objecten zijn gevormd ten tijde dat het heelal
ongeveer 400 miljoen jaar oud was zoals weergegeven in figuur 1. Gedurende het
afgelopen decennium is er veel interesse ontstaan in de studie van de oer-objecten,
maar er zijn nog vele onbeantwoorde vragen over hoe ze gevormd zijn. In dit proef-
schrift pakken we enkele van deze sleutelvragen aan die betrekking hebben tot de
vorming van de eerste objecten.

In het algemeen wordt aangenomen dat de structuren in het vroege heelal ge-
vormd zijn vanuit kleine verstoringen in de dichtheid als gevolg van zwaartekrachts-
instabiliteiten. Deze verstoringen worden geproduceerd door quantum fluctuaties in
de zwaartekrachtspotentiaal ten tijde van het vroege heelal. De kleine verstoringen
storten ineen onder invloed van het eigen zwaartekrachtsveld om zo kleine structu-
ren te vormen. De structuren vloeien dan samen om zo grote structuren te vormen.
Dit scenario staat bekend als de hiërarchische structuur formatie. De groei van de-
ze structuren hangt af van de inhoud van het heelal. Het heelal bestaat voor 70%
uit donkere energie welke verantwoordelijk is voor de uitdijing van het universum.
Men realiseerde in de tachtiger jaren dat de meeste massa in het heelal niet uit ato-
men bestaat. Veeleer waren er juist niet-lichtgevende bronnen van zwaartekracht
nodig om de rotatie curves van melkwegstelsels te verklaren die we nu als donkere
materie kennen. Het heelal bestaat voor 23% uit donkere materie en maar voor 4%
uit atomen en dit is één van de redenen waarom het huidige model ook wel bekend
staat als het koude donkere materie model (Lambda-CDM). In het begin waren de
dichtheidsverstoringen klein. Ze groeiden lineair en de formules die de evolutie be-
schrijven kunnen analytisch opgelost worden. Naarmate de dichtheidsverstoringen
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Figuur 1: Deze figuur laat zien dat de eerste objecten ongeveer 400 miljoen jaar na de oerknal
zijn gevormd. Dit is maar een kleine fractie van de leeftijd van het heelal. Andere belangrijke
tijdperken in de historie van het heelal zijn ook weergegeven. Bron: NASA.

niet-lineair beginnen te groeien, worden de analytische functies veel ingewikkelder.
Het wordt noodzakelijk om numerieke simulaties te gebruiken om de groei te bestu-
deren. Wij hebben derhalve numerieke simulaties uitgevoerd om de vorming van
de eerste objecten te bestuderen. Hiervoor hebben wij de FLASH code gebruikt die
vrij toegankelijk en meer dan geschikt is voor ons probleem. Deze code kan parallel
draaien op vele systemen tegelijk.

De thermodynamica van het oer-gas speelt een kritieke rol in de vorming van de
eerste objecten. De samenstelling van het oer-gas wordt gedicteerd door de oerknal
nucleosynthese. De voornaamste componenten zijn waterstof (75% massaverhou-
ding) en helium (25% massaverhouding). De vorming van de eerste objecten hangt
sterk af van de beschikbare koelmiddelen en hun koelingsefficiëntie. Alle elementen
met een atoomnummer groter dan die van helium worden door sterrenkundigen als
metalen beschouwd. Voor een metaalvrije gas, kan koeling door de atoomlijnen van
waterstof en helium het gas afkoelen tot 8000 K. Afkoeling wordt efficiënt wanneer
de afkoeltijd (Tcool) korter is dan de vrije-valtijd (Tff). Het gas koelt af en klapt ineen
in de door donkere materie gedomineerde potentialen waarbij het ook kan fragmen-
teren. De massa’s van de fragmenten worden bepaald door de thermische Jeans
massa (MJ ∝ T3/2/ρ1/2). In het geval van atomaire koeling is de Jeans massa van de
orde van 105 M¯ (voor n = 104 cm−3 en T = 8000 K) en fragmentatie naar lagere mas-
sa’s wordt geremd. Daarnaast kan de aanwezigheid van hoge kolommen neutraal
gas het gas optisch dik maken voor de Lyman alfa koeling, waarbij de Lyman alfa
lijn een atoomtransitie is van de eerste aangeslagen toestand naar de grondtoestand
van waterstof of geı̈oniseerd helium. Zodoende worden de Lyman alfa fotonen ge-
vangen binnen in de halo. Het vangen van de Lyman alfa fotonen zorgt voor een
verdere stijging van de Jeans massa en het gas kan vervolgens niet verder fragmen-
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teren om sterren te vormen. Het is op deze manier mogelijk om zwarte gaten te
vormen (Spaans & Silk 2006).

Moleculair waterstof (H2) is het enige efficiënte koelmiddel in het oer-gas dat
het gas kan afkoelen tot een paar honderd graden Kelvin. Spoorhoeveelheden van
H2 kunnen gevormd worden door reacties in de gasfase (Saslaw & Zipoy 1967). Zo-
doende daalt de Jeans massa en fragmentatie naar kleinere massa schalen wordt mo-
gelijk. H2 kan foto-gedissocieerd worden door de straling die geproduceerd wordt
door de eerste sterren met energieën tussen 11.2 eV en 13.6 eV (bekend als Lyman-
Werner straling). Naast H2 is het meest belangrijke molecuul in het oer-gas HD
welke een zeer efficiënt koelmiddel is rond de 100 K.

Eerste sterren
De eerste sterren, ook wel Populatie III sterren genoemd, zijn gevormd uit de oer-
elementen van het oer-gas. Deze sterren zijn massiever dan de huidige sterren. Ze
leven maar een paar miljoen jaar en zenden stralingen uit die de vorming van de
eerste sterren en melkwegstelsels beı̈nvloeden door de moleculen in het gas te foto-
ioniseren en te foto-dissociëren. Ze hebben ook het inter-galactisch medium (IGM)
verrijkt met metalen die geproduceerd zijn binnenin de sterren. Figuur 2 laat een
artistieke impressie zien van de eerste sterren. De afwezigheid van metalen en mag-
neetvelden onderscheid ze van de huidige sterren. De eerste sterren zijn waarschijn-
lijk als eerste gevormd in ∼ 106 M¯ halo’s (ook wel mini-halo’s genoemd). Het gas
in de mini-halo’s wordt gekoeld door moleculair waterstof en stort ineen. Ineen-
storting stopt wanneer het gas optisch dik wordt voor koeling straling. Numerieke
simulaties die de vorming van de eerste sterren bestuderen laten zien dat deze ster-
ren veel massiever zijn (∼ 100 M¯) dan de huidige sterren en dat ze mogelijk in
isolement gevormd zijn (Yoshida et al. 2006; O’Shea & Norman 2007). De meest
recente resultaten uit simulaties suggereren dat er een schijf rondom de proto-ster
gevormd moet zijn welke fragmenteert om zo meerdere sterren per halo te vormen
(Clark et al. 2011b).

Mini-quasars
De naam quasar is een Engelse afkorting voor “quasi-stellar radio sources”. Ze zijn
zo genoemd omdat astronomen in de eerste instantie dachten dat ze puntbronnen,
net zoals sterren, waren. Ze hebben helderheden van ∼ 1012 L¯ en massa’s van
∼ 109 M¯. Ze behoren tot de meest energetische en de meest verre objecten in het
heelal en men gelooft dat ze in de centra van melkwegstelsels verblijven. Quasars
zijn gedetecteerd met de Sloan Digital Sky Survey (SDSS) tot op roodverschuivingen
rond de 6 (Fan et al. 2006), wanneer het heelal minder dan een miljard jaar oud was.
De feedback van quasars speelt een vitale rol in de vorming van melkwegstelsels
en de evolutie van het intergalactisch medium. We weten niet hoe ze massa’s van
∼ 109 M¯ hebben verkregen. Men gelooft dat accretie op supermassieve zwarte ga-
ten de quasars voedt. Accreterende zwarte gaten met massa’s van de orde 106 M¯
staan bekend als mini-quasars. De vorming van zulke supermassieve zwarte gaten
is nog een raadsel. Verschillende mechanismen zijn gesuggereerd voor de vorming
van zwarte gaten. Één van de mogelijkheden is dat zwarte gaten gevormd zijn door
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Figuur 2: Impressie van een kunstenaar van de eerste sterren. Bron: NASA.

samensmelting en accretie van de restanten van Populatie III sterren. Een tweede
mogelijkheid is dat een dichte sterrenhoop gevormd is in het midden van een halo
in de aanwezigheid van metalen. De uit de hand gelopen botsingen in een sterren-
hoop zou een massief zwart gat kunnen vormen. Een derde mogelijkheid is dat het
gas direct ineen stort in een ≥ 108 M¯ halo om zo een massief zwart gat te vormen.
De enige voorwaarde voor een directe ineenstorting is om fragmentatie te vermij-
den, anders kan het gas sterren vormen. In de aanwezigheid van metalen wordt
fragmentatie onvermijdelijk en dus zou een halo metaalvrij moeten zijn. Studies met
numerieke simulaties laten zien dat een 104 − 106 M¯ zwart gat kan ontstaan in de
afwezigheid van moleculair waterstof koeling.

Eerste melkwegstelsels

De eerste melkwegstelsels zijn diegenen die in het vroege heelal gevormd zijn. Over
het algemeen gelooft men dat de eerste melkwegstelsels in≥ 108 M¯ halo’s gevormd
zijn op roodverschuivingen rond de 10 wanneer het heelal ongeveer 400 miljoen jaar
oud was. Ze huisvesten de eerste generatie sterren. De feedback van de eerste ster-
ren heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van de eerste melkwegstelsels.
Daarom is onze kennis van de eerste melkwegstelsels verbonden met de vorming
van de eerste sterren. De feedback van de eerste sterren kan chemisch, mechanisch
of via straling zijn.

De huidige grote telescopen op aarde en de Hubble ruimte telescoop (HST) heb-
ben ons in staat gesteld om de melkwegstelsels op hoge roodverschuivingen waar
te nemen. Onlangs zijn er melkwegstelsels op roodverschuiving > 7 gedetecteerd
(Bouwens et al. 2011; Bunker et al. 2010). Het gas stort ineen in de donkere materie
potentialen en ontheft zich van zijn bindingsenergie welke resulteert in de emissie
van een overvloedige hoeveelheid straling. Ongeveer 50% van deze straling wordt
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uitgezonden in de Lyman alfa golflengtes. Het gas kan ook foto-geı̈oniseerd worden
door de stralingsbronnen en de daaropvolgende recombinatie resulteert alsmede in
de emissie van Lyman alfa fotonen. De eerste melkwegstelsels staan er bekend om
dat ze sterke Lyman alfa stralers zijn aangezien ze jong en stervormende melkweg-
stelsels zijn. De detectie van de Lyman alfa lijn is een belangrijke peilstift van de
eerste melkwegstelsels. Tot dusver zijn er veel Lyman alfa emitterende objecten ge-
detecteerd waarbij sommigen op z > 7 (Lehnert et al. 2010; Ouchi et al. 2009). Ze
hebben typische helderheden van ∼ 1042 erg/s en typische groottes van enkele ki-
loparsec (één kiloparsec is ongeveer tienduizend lichtjaar). Het is nog niet helemaal
duidelijk wat de bron en/of oorzaak is van de Lyman alfa emitters.

Kosmische donkere eeuwen
Kosmische donkere eeuwen verwijst naar het tijdperk dat begon met het moment
van de laatste verstrooiing van de CMB fotonen tot de vorming van de eerste objec-
ten. Aangezien er nog geen lichtbronnen aanwezig waren, staat dit tijdperk bekend
als de donkere eeuwen. Elektronen en protonen hebben een halve spin. De wissel-
werking tussen de spin van een elektron en de spin van de kern splitst de grondtoe-
stand van atomair waterstof. Dit wordt ook wel “hyperfine splitting” genoemd. Er
zijn twee toestanden mogelijk; parallel en antiparallel. De toestand met de parallelle
spin (triplet toestand) heeft een hogere energie dan de toestand met de antiparallelle
spin (singlet toestand). De overgang van de triplet toestand naar de singlet toestand
zendt de 21-cm lijn uit met een frequentie van 1420 MHz. De detectie van het 21-cm
signaal is een belangrijke peilstift van de kosmische donkere eeuwen. De absorptie
en emissie van het 21-cm signaal wordt geassocieerd met de spintemperatuur. De
spintemperatuur is een manier om de temperatuur van neutraal waterstof te bepa-
len in termen van relatieve populaties van de spintoestanden. Het is de temperatuur
bij welke de geobserveerde toestandsverhouding zich zou moeten voordoen als het
gas in thermisch evenwicht is. Het 21-cm signaal zal in absorptie waarneembaar
zijn als de spintemperatuur lager is dan de CMB temperatuur en in emissie als deze
hoger is dan de CMB temperatuur.

Dit proefschrift
Het hoofddoel van dit proefschrift is om de vorming van de eerste objecten te be-
studeren op een zelf-consistente manier. Met name de vorming van de eerste melk-
wegstelsels en massieve zwarte gaten in het vroege heelal. Wij hebben numerieke
simulaties uitgevoerd om dit doel te bereiken. Het gepresenteerde werk in dit proef-
schrift is een streven om antwoorden te vinden voor enkele van de openstaande vra-
gen over de vorming van de oer-objecten. Zoals: Wat zijn de condities die kunnen
leiden tot de vorming van de eerste objecten? Wat zijn de mogelijke aandrijvers van
de Lyman alfa stralers op hoge roodverschuivingen? Wat is de rol van achtergrond
UV straling in de emissie van Lyman alfa straling van melkwegstelsel vormende ha-
lo’s. Hoe beı̈nvloedt de aanwezigheid van een achtergrond UV flux de vorming van
moleculen? Wat zijn de mogelijke aandrijvers van het 21-cm signaal dat afkomstig
is uit de kosmische donkere eeuwen. Hier geven we een korte samenvatting van het
verrichte werk in dit proefschrift.
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Figuur 3: Het linker paneel geeft een dwarsdoorsnede van de dichtheid weer voor de ato-
maire koeling toestand. Het rechter paneel geeft een dwarsdoorsnede van de dichtheid weer
voor de conditie met ingevangen Lyman alfa fotonen. De omlijnde contouren geven de dicht-
heidsstructuur weer. De figuur laat zien dat het invangen van de Lyman alfa fotonen de
fragmentatie beperkt.

In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift hebben we de invloed van de ther-
modynamica op de vorming van de oer-objecten bestudeerd. We hebben hoge reso-
lutie kosmologische simulaties uitgevoerd met toevoeging van de stralingstransport
effecten van Lyman alfa fotonen. We hebben onze resultaten vergeleken met de ge-
vallen waarbij er atomaire en moleculaire waterstof koeling optreedt. Één van de
hoofddoelen van dit onderzoek was om de ineenstorting van een metaalvrije halo
te volgen en zijn lot te bestuderen onder verschillende thermodynamische condities.
We vonden dat door de Lyman alfa fotonen in te vangen, de temperatuur van de
halo toenam tot meer dan 104 K en dat de Jeans massa opgevoerd werd. Fragmen-
tatie tot stellaire massaschalen wordt hierdoor geremd. In het geval van atomaire
koeling stort het gas ineen tot twee massieve brokken in tegenstelling tot de Lyman
alfa situatie. De temperatuur van het gas daalt niet verder dan 8000 K en verdere
isotherme ineenstorting voorkomt fragmentatie naar lagere massa’s. Het verschil
in de structuur van de halo tussen atomaire koeling en de conditie waarbij de Ly-
man alfa fotonen ingevangen worden, is weergegeven in figuur 3. In het geval van
moleculaire waterstof koeling, koelt het gas af, stort het ineen en fragmenteert. On-
ze resultaten laten zien dat thermodynamica de vorming van de oer-objecten sterk
beı̈nvloedt. Het opmerkelijke kenmerk van onze studie is dat in het geval dat de
Lyman alfa fotonen ingevangen worden, de vorming van H2 geremd wordt, omdat
deze gedissocieerd worden door botsingen boven 5000 K. Er zijn geen feedback ef-
fecten nodig om de H2 koeling in te perken. Dit maakt de halo’s waar de Lyman alfa
fotonen ingevangen worden aannemelijke kandidaten voor de vorming van massie-
ve zwarte gaten.

In het derde hoofdstuk van dit proefschrift, schatten we de emissiesterkte van
Lyman alfa fotonen in een proto-galactische halo. Om dit doel te bereiken, hebben
we hoge resolutie numerieke simulaties uitgevoerd. We hebben het waterstofatoom
als een meervoudig niveau systeem behandeld en daarbij ook de effecten van in-
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sluiting van de Lyman alfa fotonen gekoppeld aan de FLASH code. We vinden dat
het gas verhit wordt tot ≥ 104 K door schokgolven en vervolgens gekoeld wordt
door atomair waterstof. Het gas stort ineen via koude stromen in het centrum van
de halo welke resulteert in de emissie van Lyman alfa fotonen zoals weergegeven
in figuur 4. Deze koude stromen hebben temperaturen van ∼ 104 K en dichthe-
den van 10−2 − 1 cm−3. We vinden een helderheid van de Lyman alfa fotonen van
∼ 1044 erg/s op een roodverschuiving 4.7, die vergelijkbaar is met geobserveerde
waarden. We zien een uitgestraalde Lyman alfa flux van 5× 10−17 erg/cm2/s. Dit
zal detecteerbaar zijn met de James Webb ruimte telescoop (JWST).

Figuur 4: In deze figuur zien we dat het gas zich via filamenten accumuleert in het centrum
van de melkwegstelsel vormende halo. De snelheidsvectoren boven op de dichtheidsdoor-
snede, geven de stroming van het gas naar de halo weer.

In het vierde hoofdstuk van dit proefschrift hebben we de rol van een achter-
grond UV flux bij de emissie van Lyman alfa fotonen onderzocht en de implica-
ties voor de vorming van moleculen. Voor dit doeleinde maken we gebruik van
state-of-the-art hoge resolutie kosmologische simulaties met daarbij inbegrepen een
gedetailleerde chemisch netwerk die de vorming van moleculen berekent, het wa-
terstofatoom als meervoudig niveau systeem behandelt en de foto-ionisatie en foto-
dissociatie processen in een UV achtergrond meeneemt. Wij vinden dat de aanwe-
zigheid van een achtergrond UV flux de emissie van Lyman alfa fotonen bevordert
en de helderheid van een halo tot twee ordes van grootte versterkt. Wij vinden
ook dat de helderheid toeneemt tot een bepaalde waarde van een achtergrond UV
flux waarna deze begint te dalen door de aanwezigheid van een te lage fractie neu-
traal waterstof. Voor een 1010 M¯ halo ontsnapt er een flux van 10−15erg/cm2/s
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uit de halo, die gedetecteerd kan worden met de aanstaande James Webb ruimte
telescoop. De vorming van H2 wordt onderdrukt voor een achtergrond flux van
≥ 10−18 erg/cm2/s/Hz. Voor minder sterke stralingsvelden wordt de koeling via
H2 en HD belangrijker en kan de halo afkoelen tot 100 K. Onze resultaten tonen aan
dat een achtergrond UV flux een belangrijke rol speelt bij de emissie van Lyman alfa
fotonen uit een proto-galactisch halo.

In het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift bestuderen we het 21-cm signaal dat
afkomstig is uit de kosmische donkere eeuwen. We hebben hoge resolutie kosmolo-
gische simulaties uitgevoerd om de rol van de mini-halo’s te onderzoeken en daarbij
de bron van het 21-cm signaal af te leiden. We hebben ook de invloeden onderzocht
van verhitting door Röntgenstraling en van Lyman alfa resonante verstrooiing op het
21-cm signaal. We vinden dat in de afwezigheid van stralingsfeedback, botsingen
tussen atomen belangrijker worden boven een bepaalde dichtheid en de gastempe-
ratuur loskoppelt van de CMB. Zodoende kan het 21-cm signaal in absorptie gezien
worden voor 10 ≤ δ ≤ 100 en in emissie voor δ ≥ 100, waarbij δ de dichtheid in
termen van de gemiddelde dichtheid van het heelal weergeeft. We hebben geconsta-
teerd dat een Röntgenstraling verwarmingstempo van 10−29 erg/cm3/s toereikend
is om de spintemperatuur los te koppelen van de CMB. We vinden ook dat de Lyman
alfa resonante verstrooiing op een efficiënte manier de spintemperatuur van de CMB
ontkoppelt. De absorptie of de emissie van het 21-cm signaal hangt af van het aantal
fotonen die de Lyman alfa resonantiefrequentie doorkruisen. Onze resultaten laten
zien dat in de afwezigheid van externe stralingsbronnen, de 21-cm lijn die afkomstig
is uit de kosmische donkere eeuwen in het vroege heelal, moeilijk waar te nemen zal
zijn. Feedback mechanismen spelen hierbij een cruciale rol in het herleiden van het
21-cm signaal uit de kosmische donkere eeuwen.




