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Nederlandse samenvatting

“

We We are made of stardust”, zong Joni Mitchell op Woodstock. Deze zin
is misschien wel cliché maar is letterlijk waar. Het koolstof waar elke

levende cel van gemaakt is, het ijzer in ons bloed, het calcium in onze botten, de
zuurstof die we ademen, het silicium in de grond waarop we staan; geen van deze
elementen bestond toen het Heelal zo’n 13,7 miljard jaar geleden ontstond met
een cataclysmische explosie die we de Oerknal noemen. De eerste deeltjes die
enkele seconden na de explosie werden gemaakt, waren slechts van het lichtste
soort: waterstof, helium en sporen van lithium. Alle andere elementen die we
kennen, zijn gemaakt in het centrum van sterren door nucleosynthese: een proces
waarbij de kernen van lichte atomen samensmelten tot zwaardere elementen. Deze
elementen komen vrij wanneer een ster aan het einde van zijn leven explodeert
en worden vervolgens opgenomen in een nieuwe generatie van sterren – en in de
planeten die om deze sterren vormen, en in de levensvormen die op deze planeten
ontstaan.

Bij het proces waarmee de elementen gemaakt worden, komt ook de energie
vrij die sterren doet stralen. De atmosfeer van een ster laat een vingerafdruk
achter in het sterlicht dat we ontvangen in de vorm van donkere lijnen in het
spectrum. Elk element in de atmosfeer van de ster kan geïdentificeerd worden
door de op zeer specifieke golflengtes veroorzaakte lijnen. De sterkte van deze
lijnen hangt af de abundantie van het element (samen met andere factoren zoals
de dichtheid en temperatuur). Hierdoor is het mogelijk om de chemische samen-
stelling van een ster te bepalen, of van een verzameling sterren, als het licht van
alle sterren in een melkwegstelsel tegelijk bekeken wordt.

Sterren van verschillende massa’s produceren verschillende elementen, in ver-
schillende verhoudingen en op verschillende tijdschalen. De zwaarste sterren (met
tien keer zoveel massa als Zon) hebben de kortste levensduur en produceren het
grootste gedeelte van de metalen, in het bijzonder α-elementen, zoals zuurstof,
neon, magnesium, silicium en zwavel. Deze sterren eindigen hun leven als zoge-



100 Nederlandse samenvatting

noemde type II supernovae. Sterren met een lage massa produceren vooral helium,
koolstof en stikstof, wat wordt vrijgegeven via sterrenwinden die ontstaan als de
ster aan het einde van zijn leven een planetaire nevel vormt. Dit gebeurt op een
veel grotere tijdschaal. Veel sterren worden gevormd in paren en een klein deel
van deze dubbelsterren veroorzaakt zogenoemde type Ia supernovae, waarbij een
rijkelijke hoeveelheid aan ijzer en elementen van soortgelijke massa geproduceerd
wordt op een tussenliggende tijdschaal. Door deze verschillende tijdschalen geven
de abundantieverhoudingen en de totale metalliciteit van melkwegstelsels waarde-
volle informatie over hun vormingsgeschiedenis.

Volgens de meest gangbare theorie worden melkwegstelsels hiërarchisch gevormd
in een door koude donkere materie gedomineerd heelal. In dit scenario worden
melkwegstelsels gevormd uit stralingsgekoeld gas dat condenseert in halo’s van
donkere materie, die op hun beurt dissipatieloos ineenstorten door zwaartekracht.
De melkwegstelsels blijven vervolgens groeien door opname van het ijle intergalac-
tische gas en door samensmelting met andere sterrenstelsels. Binnen dit kader kan
de evolutie van de baryonische massa van melkwegstelsels semi-analytisch gemod-
elleerd worden. Hierbij worden de leidende processen in de vorming van melkweg-
stelsels, zoals koeling van gas, stervorming, terugkoppeling door supernovae en
actieve melkwegstelselkernen, beschreven aan de hand van zowel observationele
als theoretische voorschriften. De nieuwste generatie van semi-analytische mod-
ellen (SAMs) zijn succesvol geweest in het voorspellen van veel eigenschappen van
dichtbijgelegen stelsels, zoals hun indeling in lichtsterkte, de dichotomie in kleur,
de morfologie van het kleur-magnitudediagram of de stervormingsgeschiedenis.
Onafhankelijk van de kosmologische context kan de chemische samenstelling van
het interstellaire medium (ISM) beschreven worden door vergelijkingen waarmee
twee processen gebalanceerd worden: (1) het uitputten van chemische elementen
in het ISM: stervorming en galactische winden; en (2) het aanvullen van het
ISM: sterrenwinden, supernovae (SNe) en invallend gas. Van deze laatsten is de
terugkoppeling door sterwinden en SNe mogelijk het belangrijkst, omdat hiermee
het medium verrijkt wordt met nieuwe metalen.

Ten tijde van het begin van ons onderzoek, hadden de meeste SAMs slechts
simpele implementaties van de chemische evolutie, in het bijzonder van de stel-
laire winden en supernovae. Dergelijke modellen beschreven slechts de totale
metalliciteit, niet de abundanties van individuele elementen. Verder gebruikte
men veelal de aanname dat gesynthetiseerde elementen ogenblikkelijk hergebruikt
worden, wat inhoudt dat (a) zware sterren exploderen als SN II zodra ze gevormd
zijn, (b) lichte sterren oneindig lang leven en (c) SN Ia niet voor komen. Daarom
hebben we besloten uit te zoeken of het mogelijk is om de waargenomen chemis-
che eigenschappen van melkwegstelsels te voorspellen met gedetailleerdere mod-
ellen van de chemische evolutie, waarin ook de bijdragen van SNe Ia worden
meegenomen en sterren van alle massa’s een eindige leeftijd hebben.

Zoals eerder genoemd, produceren sterren van verschillende massa elementen
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in verschillende verhoudingen en op verschillende tijdschalen. Daarom is het be-
langrijk om te weten hoe de massaverdeling van nieuwe sterren is tijdens een ster-
vormingsperiode. Deze informatie wordt gegeven door de Initiële Massa Functie
(IMF) en dit was een van de eerste parameters die we gekalibreerd hebben in de
modellen. Uit waarnemingen blijkt dat de metalliciteit en de abundantieverhoud-
ing ([α/Fe]) van nabije vroeg-type stelsels toeneemt met de totale massa in sterren
en dat het aantal supernovae explosies (zowel type Ia en II) toeneemt als functie
van de hoeveelheid stervorming per massa. In hoofdstuk 2 vergelijken we de re-
sultaten van onze modellen met deze waargenomen trends, waarbij we de helling
van de IMF en de kans dat een dubbelster eindigt in een SN Ia, laten variëren
per simulatie. De resultaten van de modellen komen alleen overeen met alle vier
de waargenomen eigenschappen van vroeg-type melkwegstelsels als een vlakkere
IMF en een lagere kans op een SN Ia uit een dubbelsterren wordt aangenomen dan
over het algemeen gedaan wordt voor de omgeving de zon. Door een iets vlakkere
IMF dan normaal aan te nemen, ontstaan er meer massieve sterren die het in-
terstellaire medium effectiever verrijken. Hierdoor worden de melkwegstelsels in
onze simulaties metaalrijker en verbetert de overeenkomst met de data. Samen
met het feit dat de stervormingsperiodes langer duren voor melkwegstelsels met
een lage massa, helpt het vormen van meer zware sterren met het verkrijgen van
een hogere [α/Fe] voor melkwegstelsels met een hogere massa. Om het nulpunt
van deze relatie op de goede hoogte te krijgen, is het nodig om een lage fractie
van SNe Ia in te voeren.

Als tegenhanger onderzoeken we in hoofdstuk 3 de metaalverrijking van het
intracluster medium (ICM). Dit is belangrijk omdat het grootste deel van de bary-
onen in het Heelal niet in sterren zit, maar in het hete en diffuse gas in clusters
van melkwegstelsels. Onze belangrijkste bevinding is dat er een uitstroom van
metaalrijk gas uit melkwegstelsels nodig is, omdat het ijzergehalte van het ICM
anders te laag is. Het lijkt redelijk om aan te nemen dat 80% van het metaal-
rijke materiaal dat door de sterren wordt uitgestoten, rechtstreeks aan het ICM
afgegeven wordt in plaats van aan het ISM. Voor zover wij weten is dit de eerste
keer dat met behulp van semi-analytische modellen een acceptabele voorspelling
te maken is van de chemische eigenschappen van tegelijk melkwegstelsels in het
nabije heelal en het ICM in dichtstbijzijnde clusters.

Het ultieme criterium is of het model ook aannemelijke voorspellingen doet
voor het verre deel van het Heelal. Om dit te testen, bestuderen we in hoofdstuk
4 de evolutie van metalen op een kosmische tijdschaal, in het bijzonder de evolutie
van de massa-metalliciteitsrelatie (MZR) en massa-[α/Fe] relatie, in zowel koud
gas als in sterren. Net als in de observaties vinden we een duidelijke MZR in
alle tijdperken. De modellen doen echter een tegenovergestelde voorspelling over
deze evolutie: in onze simulaties zien we een lichte verandering in de metalliciteit
van zware melkwegstelsels en geen evolutie voor stelsels met een lage massa,
terwijl uit de data blijkt dat de evolutie over het gehele massabereik voorkomt



102 Nederlandse samenvatting

en juist meer uitgesproken is voor de lagere massa’s. Dat er in onze modellen
zo weinig evolutie is in de MZR voor lichte melkwegstelsels, is te wijten aan
het feit dat, in SAMs, in kleine stelsels een te groot deel van de sterren al heel
vroeg gevormd word, waardoor melkwegstelsels pas samengesteld worden als de
meeste evolutie al heeft plaatsgevonden. Dit is in tegenstelling met waarnemingen
waaruit blijkt dat op hoge roodverschuiving (z > 3), de helderste stelsels al erg
massief zijn, terwijl ze nog veel metaalarm gas bevatten. Dit suggereert dat
deze ver weg gelegen stelsels samengesteld zijn uit relatief ongeëvolueerde kleine
stellaire systemen, wat impliceert dat deze samensmeltingen voornamelijk moeten
hebben plaatsgevonden voordat de stervorming goed op gang kwam.

Samengevat hebben we ontdekt dat de MZR al bestaat op hoge roodverschuiv-
ing. Deze relatie komt voort uit een combinatie van een uitstroom van metaalrijk
gas en stervorming die afhankelijk is van de totale stermassa in het melkwegstelsel,
waarbij de laatstgenoemde wellicht de overheersende factor is. De evolutie van
massieve stelsels is consistent met waarnemingen, maar de stelsels met lage massa
vertonen in het geheel geen evolutie, wat bevestigt dat kleine melkwegstelsels te
vroeg en te snel gevormd worden in de modellen. Dit probleem wordt nog ver-
ergerd door de aanname dat het invallen van koud gas staakt zodra de stelsels
satellieten worden binnen een grotere halo. Het zou ideaal zijn om een een betere
implementatie van de terugkoppelingsprocessen te hebben. Op het moment is het
helaas nog niet duidelijk welk mechanisme een oplossing kan bieden. Bovendien
duiden de resultaten er op dat een sterkere terugkoppeling waarschijnlijk niet
genoeg zal zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat ook de stervormingsvoorschriften
in SAMs herzien moeten worden op een zodanige wijze dat stervorming minder
efficiënt is voor melkwegstelsels op hoge roodverschuiving met lage massa.




