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Nederlandse
Samenvatting

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op het verkrijgen van inzicht in de
vorming van sterren in extreme omgevingen. Met name wordt er gekeken naar
de afhankelijkheid van de roemruchte initiële massafunctie. De universaliteit
van deze veelbesproken functie is getoetst onder verschillende omstandigheden,
gebruik makend van gedetailleerde numerieke simulaties. De bevindingen in dit
proefschrift bewijzen dat de initiële massafunctie afwijkt van de getheoretiseerde
universele vorm in extreme stervormingsgebieden. Hier wordt het onderzoek in
dit proefschrift en de belangrijkste bevindingen samengevat.

S terren maken deel uit van de oorsprong van het leven. Het materiaal waar
wij uit bestaan, is afkomstig van de elementen die gedurende miljarden ja-
ren in sterren gevormd zijn. Sterren worden in zekere zin geboren, groeien

en sterven net als al het leven om ons heen. Tijdens hun miljarden jarige bestaan,
beı̈nvloeden ze andere sterren en hun directe omgeving. Het gas en stof dat ze ach-
terlaten wanneer ze sterven, is het materiaal waaruit nieuwe sterren ontstaan. Zo is
er een continue cyclus van leven en dood van sterren. Elke nieuwe generatie sterren
bouwt voort op wat de voorgaande generatie achtergelaten heeft. Generatie na ge-
neratie worden deze bouwstenen steeds rijker in zwaardere elementen als C, N en O
en dynamisch complexer van structuur. Dit heeft als gevolg dat het gehele stervor-
mingsproces continu in verandering is. Het onderzoek naar de vorming van sterren
is één van de oudste en één van de belangrijkste onderzoeksvelden in de astronomie.

Sterren worden geboren in gigantische gasnevels, zoals weergegeven in figuur 1,
die zich in het interstellaire medium (ISM) bevinden. Dit medium wordt grotendeels
gevoed door de materie die de sterren uitstoten en wegblazen. Supernova explosies
hebben hierin het grootste aandeel en alleen zware sterren met een massa van meer
dan 8 zonsmassa’s komen daarvoor in aanmerking. Het merendeel van zware ele-
menten wordt gevormd en verspreid op deze manier. Massieve sterren zijn daarom
de fabrieken en distributeurs van zware elementen in het Universum.
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Figuur 1: Ruimte, sterren en kosmisch stof. Impressie van een kunstenaar van het interstellai-
re medium. Figuur credit Casperium.

Massieve sterren spelen ook een belangrijke rol bij tal van andere processen. Mas-
sieve sterren injecteren bijvoorbeeld grote hoeveelheden energie in het ISM via de
straling die ze produceren, de sterke jets die ze creëeren en de krachtige sterrenwin-
den en supernovae die ze voortbrengen. Veel van deze effecten worden terugge-
koppeld naar de stervormingsgebieden. Terugkoppeling kan chemisch, mechanisch
of via straling zijn. Massieve sterren beı̈nvloeden bijvoorbeeld de turbulentie van
gaswolken middels mechanische terugkoppeling, de temperaturen via straling en
de vorming van moleculen door chemische terugkoppeling. Het is daarom erg be-
langrijk om te weten hoe massief een ster wordt wanneer deze vormt. Beter gezegd:
welke fractie van sterren in een stervormingsgebied massief genoeg is om een be-
langrijke invloed op hun omgeving te hebben. Die kennis zal ons helpen om beter
inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de stervormingsgeschiedenis van sterrenstel-
sels, de chemische verrijking van het vroege heelal, of zelfs in het voorspellen van
de aantallen en eigenschappen van bruine dwergen in een stercluster. Het is daarom
van belang om de relatieve aantallen van sterren voor verschillende massa’s te be-
palen. Deze verdeling van stellaire massa’s op het moment van hun geboorte wordt
de stellaire initiële massafunctie (IMF) genoemd.

Stervorming

Sterren ontstaan in de kernen van gaswolken die een kritieke dichtheid, voor een be-
paalde temperatuur, hebben bereikt. Het verband tussen de dichtheid en de tempe-
ratuur op het kritische punt, wordt het Jeans criterium genoemd. Vaak hebben grote
gasnevels te lage dichtheden en zijn daarom heel lang inactief. Maar er is continu
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beweging. Terugkoppeling door sterren, accretie van gas en nog vele andere proces-
sen maken het systeem turbulent en veranderlijk. Met de tijd fuseren klompjes van
gas en stof met elkaar en soms komt een krachtige schokgolf langs, van bijvoorbeeld
een supernova, die op slag veel materie bijeen veegt. Door het ophopen van massa
neemt de aantrekkingskracht toe en begint de wolk zich samen te trekken. Thermi-
sche en stralingsdruk werken dit proces echter tegen. Maar ook magneetvelden en
turbulentie zijn bronnen die het ineenstorten kunnen voorkomen. Pas als er genoeg
massa is vergaard, kan de zwaartekracht al deze tegenkrachten overwinnen en zal
het ineenstorten op gang komen en ongehinderd doorgaan om uiteindelijk één of
meer sterren te vormen.

Moleculaire wolken

Sterren vormen in grote gaswolken die rijk zijn aan velerlei soorten moleculen. Deze
wolken staan bekend als moleculaire wolken. Moleculen zijn nodig bij stervorming
om de temperatuur van het gas op peil te houden. Tijdens het begin van de con-
tractie stijgen de temperatuur en druk niet adiabatisch. Het verband tussen tempe-
ratuur en druk wordt gegeven door de zogenaamde toestandsvergelijking. Atomen
en moleculen maken het mogelijk om de thermische energie om te zetten in elek-
tromagnetische straling, waarbij moleculen een veel breder spectrum hebben en dus
makkelijker energie kunnen omzetten in straling dan atomen. Deze straling kan
dan energie wegdragen, en dus koelen, als zij ontsnapt uit het systeem. Zonder
de aanwezigheid van moleculen zouden de stijgende druk en temperatuur de sa-
mentrekking tegenhouden en stopt het stervormingsproces al in een vroeg stadium.
Met andere woorden: de toestandsvergelijking wordt zachter; het gas is makkelijker
samendrukbaar en de temperatuur van de moleculaire wolk stijgt niet of weinig ge-
durende compressie. Dit maakt het ineenstorten van moleculaire wolken mogelijk.

Een moleculaire wolk bestaat uit atomen, moleculen, ionen en stofdeeltjes welke
het tot een rijk chemisch systeem maakt. Moleculen vormen in de gasfase of op
stofdeeltjes waarbij de samenstelling en de hoeveelheid van moleculen afhangt van
de omgevingscondities zoals temperatuur, druk, dichtheid, metalliciteit en straling.
Meerdere fasen met verschillende temperaturen kunnen bestaan binnenin één enkele
wolk. Metalliciteit (aangeduid met Z) is een term die gebruikt wordt om de relatieve
abundanties van de elementen te beschrijven. Alle elementen zwaarder dan helium
worden collectief aangeduid als metalen. De hoeveelheid van metalen is van belang
bij veel astronomische onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de leeftijdsbepaling van een
astronomisch object of, zoals eerder gezegd, bij de vorming van sterren. Metalliciteit
neemt toe naarmate de verhouding van zware elementen (metalen) met betrekking
tot helium en waterstof groter wordt. De metalliciteit van interstellaire wolken in
onze Melkweg is vergelijkbaar met de metalliciteit van onze Zon (Z¯). Van al het
gas in het ISM bestaat 93% (in aantallen) van de atomen uit waterstof, 7% uit helium
en minder dan 1% uit zwaardere elementen.
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Stralingsprocessen
Atomen, moleculen en ionen kunnen straling absorberen of uitzenden via verschil-
lende processen. De voortplanting van straling door een medium wordt beı̈nvloed
door absorptie, emissie en verstrooiingsprocessen, die op hun beurt weer allemaal
afhankelijk zijn van de samenstelling van het medium. Over het algemeen zullen
elementen met een hoger atoomnummer en met meer vrijheidsgraden een breder
arsenaal van mogelijke overgangstoestanden hebben. Deze zijn daarom efficiënter
in het wegstralen van de interne energie van een systeem. Dit staat het toe om een
moleculaire wolk snel af te koelen en om lage temperaturen te bereiken. Een typische
moleculaire wolk in onze Melkweg heeft een temperatuur van 10 K (−263◦ Celcius).
Totdat lokaal thermodynamisch evenwicht (LTE) is bereikt (in wolken waaruit stra-
ling nog kan ontsnappen), schaalt het tempo van afkoeling met het kwadraat van de
dichtheid.

Anderzijds kan een externe stralingsbron de temperatuur van het gas ook (sterk)
verhogen. De geabsorbeerde energie wordt daarbij omgezet in kinetische energie
en vervolgens in thermische energie. Hoog-energetische straling zoals ultraviolette
(UV) straling (E = 5− 100 eV) kan moleculen ontleden in atomen middels fotodis-
sociatie. Dit komt de koelprocessen niet ten goede. Straling met hogere energieën
zoals Röntgenstraling (E > 1 keV) ioniseert de atomen eerder dan dat zij ze disso-
ciëert. De vrijgekomen elektronen dragen het merendeel van de energie in de vorm
van de verkregen impuls. Bij interacties met andere elektronen wordt deze energie
weer omgezet in warmte; dit heet het Coulomb proces. Zodoende wordt de tempera-
tuur van het systeem op een efficiente manier verhoogd. Aan de andere kant kunnen
ionen makkelijker bindingen aangaan met andere atomen/ionen om zo nieuwe mo-
leculen te vormen. De toename van het molecuulgehalte zorgt er weer voor dat er
betere koelmiddelen ontstaan waardoor het systeem andermaal kan afkoelen. De-
ze subtiele complicaties maken de thermodynamica van moleculaire gaswolken een
dynamisch geheel.

Initiële massafunctie
De initiële massafunctie geeft de relatieve verdeling van stellaire massa’s in een be-
paald volume van de ruimte. Het is een empirisch verkregen functie die zich volgens
waarnemingen gedraagt als een machtswet voor stellaire massa’s vanaf een paar
tienden van de massa van onze Zon. Deze welbekende functie wordt verkregen
door het maken van een logaritmisch histogram van de initiële massa’s van sterren.
Dat betekent dat het aantal sterren ‘dN’ in een massabereik ‘dM’ schaalt met de mas-
sa tot een bepaalde macht dN/dM ∝ M−α, waarbij α een dimensieloze exponent is.
Ongeveer 1% van de sterren hebben een massa van & 8 zonsmassa’s, die ∼99% van
alle UV straling produceren. Figuur 2 geeft een representatieve weergave van de
IMF.

De IMF heeft de belangrijke eigenschap dat het de kans op het vormen van ster-
ren met een bepaalde massa bepaalt. Deze verdeling is uitgegroeid tot een belangrijk
diagnostisch hulpmiddel voor astronomen en is van fundamenteel belang in veel on-



BIBLIOGRAPHY 119

Figuur 2: Representatieve
weergave van de initiële massa
functie. De piek van de functie,
aangeduid met een gele cirkel,
geeft de meest waarschijnlijke
massa van een ster in een ster-
cluster aan. Deze is ongeveer
0.3 zonsmassa’s. Slechts 1%
van de sterren hebben een
massa van & 8 zonsmassa’s.

derzoeksgebieden. Ze wordt gebruikt in bijvoorbeeld het modelleren van de evolu-
tie van sterrenstelsels, chemische verrijking van het heelal en energieke terugkoppe-
ling in het ISM. Kortom: alle onderwerpen waarbij (statistische) eigenschappen van
grote hoeveelheden sterren van belang zijn. Het is daarom passend om te stellen
dat één van de belangrijkste doelen voor de theorieën van stervorming het begrijpen
van de oorsprong van de stellaire initiële massafunctie is.

Het idee is dat de IMF een universele functie moet zijn. In 1955 heeft Edwin
Salpeter deze functie geformuleerd aan de hand van zijn waarnemingen. Met de
middelen van toen kwam hij tot de ontdekking dat deze functie zich gedroeg als een
machtswet met een exponent α = 2.35 voor massa’s boven ∼1 zonsmassa. Al bijna
60 jaar houdt deze waarde van α stand en een groot aantal waarnemingen van ster-
vormingsgebieden in ons Melkwegstelsel ondersteunt deze hypothese.

Verscheidene recente studies van voornamelijk extragalactische objecten laten
echter iets anders zien. Uit waarnemingen van andere melkwegstelsels blijkt dat de
IMF afwijkingen vertoont van de standaard Salpeter vorm. Deze stelsels hebben mo-
gelijk behoorlijk afwijkende stervormingscondities. Zelfs onze eigen Melkweg toont
in haar centrum, in de buurt van ons eigen superzware (106 zonsmassa’s) zwarte gat,
tekenen van variaties in de IMF. Aanvullend op deze waarnemingen ondersteunen
vele numerieke studies eveneens een niet-universele IMF. Deze recente ontwikkelin-
gen hebben de astronomie gedreven om het raadsel van de universaliteit van de IMF
eens en voor altijd op te lossen.

Extreme gebieden
Het proces van stervorming is slecht begrepen in extreme omgevingen. Hiermee
wordt bedoelt de gebieden met omstandigheden die een uitdaging zijn voor de vor-
ming van sterren. Deze uitdagingen kunnen bijvoorbeeld hoge temperaturen zijn
(Tgas ∼ 50 − 200 K, Tstof ∼ 50 K), sterke stralingsvelden, krachtige turbulentie
(∆v ∼ 5 km/s, waarbij ∆v ∼ 1 km/s in onze Melkweg), extreme zwaartekrachtsvel-
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den of zeer lage metalliciteiten (Z = 0.0001 Z¯). Ons Universum herbergt vele regio’s
die heel extreem zijn. Zelfs onder zulke extreme omstandigheden zijn toch stervor-
mingsgebieden waargenomen. Maar het is onzeker of sterren in extreme gebieden
op dezelfde manier vormen en of de IMF vergelijkbaar is met die in onze Melkweg.

Actieve melkwegstelsels herbergen superzware zwarte gaten met massa’s van
meer dan 106 zonsmassa’s in hun centra. De actieve galactische kernen (AGN) zijn
de helderste bronnen van elektromagnetische straling in het heelal. Het centrale
zwarte gat is omringd met een accretieschijf en verslindt alle materie die te dicht in
de buurt komt. Het accretie tempo kan oplopen tot de Eddington limiet, het maxi-
mum dat een zwart gat kan accreteren voordat de stralingsdruk te hoog wordt en
het materiaal wegblaast. De materie rondom zwarte gaten wordt verwarmd mid-
dels het accretie proces tot miljoenen graden. Deze verhitting leidt tot de productie
van hoog-energetische straling zoals UV-fotonen (E > 5 eV) en Röntgenstraling (E
> 1 keV). Het gebied waarin de hoog-energetische straling geproduceerd wordt,
heet het brede lijn gebied (BLR) en staat op een afstand van . 0.1 lj, waarbij 1 lj =
lichtjaar ≈ 1× 1016 m. De omgeving rondom de BLR, tot op een afstand van on-
geveer 300 lj, wordt het smalle lijn gebied (NLR) genoemd. Figuur 3 illustreert de
omgeving van een actief zwart gat. Naast sterke stralingsvelden hebben superzware
zwarte gaten ook een sterk zwaartekrachtveld. Moleculaire wolken binnen de NLR
van actieve melkwegkernen worden sterk beı̈nvloed door deze velden.

Figuur 3: Illustratie van een actieve galactische kern. Een zwart gat omgeven door een ver-
duisterende torus van stof en moleculen. Credit: V. Beckmann (NASA’s GSFC) et al., ESA.
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Starbursts zijn gebieden in de ruimte met een ongewoon hoge mate van stervor-
ming. Sterren vormen in deze stelsels met een tempo dat honderden tot duizenden
maal hoger ligt dan in onze Melkweg. De productie van UV straling wordt gedo-
mineerd door O en B sterren (zware, & 8 zonsmassa’s, hete sterren) omdat alleen
de heetste sterren UV straling kunnen produceren. Deze zware sterren komen veel-
vuldig voor in een starburst, wat leidt tot een intens UV stralingsveld en veel warm
stof dat in het ver-infrarood straalt. Het tempo waarin supernovae worden gevormd
is in het algemeen ook bijzonder hoog in starbursts. Dit leidt op zijn beurt tot een
verhoogd niveau van kosmische straling (E > 1 MeV). Dit komt omdat kosmische
stralen voornamelijk geproduceerd worden in supernovaresten. Figuur 4 laat de
meest recente opname van de beroemde starburst ‘Antennae’ zien.

Figuur 4: Het Antennae stelsel. Dit stel-
sel is een voorbeeld van een zeer sterke
starburst die ontstaan is door de botsing
van twee andere stelsels; NGC 4038 en
NGC 4039. Deze foto is één van de eerste
astronomische objecten waargenomen
met ALMA (vrijgegeven op 3 oktober
2011). ALMA is de grootste en de krach-
tigste telescoop van de huidige genera-
tie in (sub)milimeter golflengtes. Figuur
credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO);
(NRAO/AUI/NSF); HST (NASA, ESA,
and B. Whitmore (STScI)).

Doel en bevindingen van dit proefschrift
In dit proefschrift zijn de invloeden van de omgeving op de vorming van sterren be-
studeerd en de resultaten geanalyseerd. De nadruk ligt op de initiële massafunctie
van de sterren, in het bijzonder de vorming van sterren in extreme omgevingen. Elk
hoofdstuk richt zich op een ander aspect van stervorming. De voornaamste conclu-
sies worden hier samengevat.

Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift richt zich op de evolutie van grote
moleculaire wolken (straal = 30 lj) in regio’s met een zeer lage metalliciteit. De af-
hankelijkheid van de fragmentatie (versplintering) van een moleculaire wolk met
metalliciteit is hierbij onderzocht. De hypothese is dat grote moleculaire wolken met
verschillende metalliciteiten anders zullen evolueren zodanig dat de fragmentatie
van de wolken van elkaar zullen afwijken. Dergelijke invloeden op de vroege fa-
sen van de evolutie van een moleculaire wolk kunnen grote gevolgen hebben voor
de stervorming. In dit onderzoek is de fragmentatie van de wolk gesimuleerd met
de omgevingscondities die vergelijkbaar zijn met starbursts en dwergstelsels. Ver-
volgens zijn de bevindingen vergeleken met de bekende condities van de Melkweg.
Om een juiste behandeling van de thermische balans te krijgen, is er voor het stra-
lingstransport gebruik gemaakt van een gedetailleerde koelfunctie, die sterk afhangt
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van de metalliciteit. De effecten van rotatie, stof en kosmische straling zijn ook mee-
genomen in de berekeningen. De resultaten laten zien dat de fragmentatie van de
moleculaire wolk inderdaad sterk afhangt van de metalliciteit van het gas en dat
rotatie ook een belangrijke rol speelt. Een afbeelding van de resultaten is weerge-
geven in het linker paneel van figuur 5. Er is aangetoond dat de fragmentatie toe-
neemt met de metalliciteit en dat de hoge dichtheidskernen compacter worden als
gevolg van de lagere haalbare temperaturen, terwijl dit wordt tegengewerkt door
de verwarming van het gas door stofdeeltjes en kosmische stralen. Geconcludeerd
wordt dat dwergstelsels met een lage metalliciteit, maar ook wolken in starbursts
die terugkoppeling door straling ervaren, een stervormingsmodus genieten waarin
de fragmentatie wordt onderdrukt. Hieruit volgt dat de invloed van metalliciteit op
het resulterende aantal fragmenten en hun massa’s uiteindelijk ook de initiële mas-
safunctie zal beı̈nvloeden.

Het derde en het vierde hoofdstuk van dit proefschrift onderzoekt de vorming
van sterren uit compacte kernen van moleculaire wolken (met een straal van 1 lj) in
extreme omgevingen. Deze moleculaire kernen staan op een afstand van 30 lj van
een actief zwart gat. Ze ervaren vescheidene effecten van terugkoppeling. In dit on-
derzoek wordt er gekeken naar de effecten van de gravitationele spanningen door
het sterke zwaartekrachtsveld (mechanische terugkoppeling) en de effecten van kos-
mische straling, UV straling en Röntgenstraling (terugkoppeling door straling). De
belangrijkste vraag van deze studie is hoe sterk de IMF wordt beı̈nvloed door deze
effecten. Een parameter studie van 42 verschillende 3-dimensionale numerieke si-
mulaties is uitgevoerd om zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve effecten van
extreme omgevingen op interstellaire wolken in actieve sterrenstelsels te bepalen.
De resultaten laten zien dat in de afwezigheid van de terugkoppeling, dus voor koe-
le (10 K) isotherme gaswolken, de IMF zeer vergelijkbaar is met de waargenomen
massafuncties in onze Melkweg. Als er echter in de buurt een sterke stralingsbron
van Röntgenstralen aanwezig is, met een flux van 5− 160 erg/s/cm2, stijgt de tem-
peratuur van het gas. Als gevolg hiervan vermindert de efficiëntie van stervorming
en vlakt de IMF af. Zie hiervoor het rechter paneel in figuur 5. Dat wil zeggen dat de
logaritmische helling α van de massafunctie minder dan 2 wordt, waar α gewoonlijk
2.35 is. Verder blijkt dat UV straling (met een flux van 0.5 erg/s/cm2) geen grote
invloed heeft op zulke dichte moleculaire kernen. Het gas is beschermd tegen UV
straling als gevolg van de hoge dichtheden en de optische diepte bij deze golflengtes.
De resultaten laten zien dat kosmische straling met een stralingsdichtheid van 100
tot 3000 keer de stralingsdichtheid van onze Melkweg de minimaal haalbare tempe-
raturen van het gas verhoogt tot 50− 200 K en de vorming van lage massa sterren (.
1 zonsmassa) sterk afremt. Dit terwijl de zwaartekracht gravitationele spanningen
produceert en hierdoor meer turbulentie in het systeem injecteert. Hierdoor ver-
mindert de mechanische terugkoppeling enigszins de effecten van de straling, maar
verlaagt dit ook de stervormingsefficiëntie.

Alle resultaten van de verschillende onderzoeken in dit proefschrift; de fragmen-
tatie eigenschappen van reusachtige moleculaire wolken, de vorming van sterren
in dichte kernen van moleculaire wolken en de daaruit volgende stellaire massa-
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functies, leiden tot dezelfde uitkomst. Als de omgevingsomstandigheden extreem
genoeg zijn, chemisch, mechanisch of door straling, dan worden de fragmentatie ei-
genschappen van een moleculaire wolk en de uiteindelijke massa’s van sterren sterk
beı̈nvloed. Daarom concludeert dit proefschrift dat de initiële massafunctie in extre-
me omgevingen anders is dan de IMF zoals die is waargenomen in onze Melkweg.
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Figuur 5: Resultaten uit het proefschrift. Links: de samenhang van de fragmentatie van een
moleculaire wolk met de metalliciteit en rotatie. Elk paneel geeft een dichtheidsdoorsnede
van de moleculaire wolk weer, waarbij de rode kleuren de hoge dichtheden aanduiden (zie
hoofdstuk 2 voor meer details). Rechts: de initiële massafunctie in een stralingsgedomineer-
de extreme omgeving. De blauwe en de groene lijnen illustreren de typische IMF van onze
Melkweg en de rode en paarse lijnen zijn gefitte lijnen aan de verkregen data (zie hoofdstuk 4
voor meer details).
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