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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift draagt de titel “Chemische analyse van het Fornax dwerg sterrenstelsel”, en
het belangrĳkste doel van dit proefschrift is om te bepalen wat de chemische elementen

in de sterren van dit sterrenstelsel zĳn. Dit willen we achterhalen om zo te proberen de
evolutie van dit sterrenstelsel te begrĳpen. Sterrenstelsels zĳn geen “statische” objecten; ze
bewegen, ze vormen sterren en ze kunnen interacties met andere sterrenstelsels hebben. Het
bestuderen van de sterren die een sterrenstelsel vormen kan ons informatie over het verleden
van het stelsel verschaffen. Sommige sterren kunnen zo oud zĳn als het sterrenstelsel zelf,
terwĳl andere sterren veel jonger kunnen zĳn. Deze informatie kunnen we gebruiken om voor
de gehele geschiedenis van de sterformatie in dit sterrenstelsel te bestuderen hoe de spectra
van de sterren zĳn veranderd in de tĳd. De interpretatie van de resultaten is gebaseerd op
de goed begrepen fysica van steratmosferen. Hier zal ik de achtergrond en de resultaten van
dit proefschrift samenvatten.

Wat zĳn dwerg sterrenstelsels?
Dwerg sterrenstelsels behoren in principe tot het meest simpele type stelsels dat we kennen.
Door deze stelsels te bestuderen kunnen vele theorieën over de formatie en evolutie van sterren
en sterrenstelsels over een breed scala van omgevingen getest worden. Bolvormige dwerg
sterrenstelsels zĳn kleine, bĳna ronde sterrenstelsels die men voornamelĳk in de nabĳheid
van grotere stelsels, zoals de Melkweg, vindt. Normaal gesproken is er in deze stelsels geen
stervorming en wordt er geen gas met deze stelsels geassociëerd. De abondantie ratio van
de verschillende elementen in individuele sterren van verschillende leeftĳden verschaffen ons
een gedetailleerde kĳk op de verschillende verrĳkkings-processen (Oftewel, supernovas, ster
winden) die op hun buurt ons begrip vergroten van de globale processen van de formatie en
evolutie van het gehele sterrenstelsel.

De formatie van de elementen
Op dit moment wordt aangenomen dat het Heelal is begonnen als een explosie, the Big Bang.
In deze explosie werden waterstof, deuterium, helium en lithium gecreërd. Deze elementen
worden dus gezien als de primaire elementen en alle andere elementen zĳn naderhand gevormd
door middel van nucleosynthesis in de sterren. Nucleosynthese is dus verantwoordelĳk voor
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bĳna alles wat we vandaag de dag op aarde zien. Dit proces werd in de jaren ’50 voor het
eerst uitgelegd in werk van Fowler en Hoyle, wat uiteindelĳk leidde tot het B2FH (Burbidge,
Burbidge, Fowler, & Hoyle 1957) artikel.

Het eerste, meest fundamentele proces om waterstof in zwaardere elementen te verande-
ren, is waterstof verbranding. Dit is het proces waarbĳ waterstof in helium wordt veranderd.
In lage massa sterren met een lage temperatuur in de kern gebeurt dit via de proton-proton
ketting en in de zwaardere sterren met hogere temperaturen via het invangen van protonen
door koolstof, stikstof en zuurstof atomen (in de CNO cyclus). Het volgende stadium is
helium verbranding. Daar waar helium zich verzameld in de kern van de ster, zal de kern
gaan inkrimpen totdat de temperatuur en de dichtheid hoog genoeg zĳn voor een reactie
waarbĳ helium de brandstof is. Hierna volgt shell burning: koolstof verbranding, zuurstof
verbranding, silicium verbranding. Deze processen kunnen uiteindelĳk elementen vormen zo
zwaar als 56Fe. Dit is het zwaarste element dat door kernfusie in de kern van een ster kan
worden gevormd.

De belangrĳkste zwaardere elementen worden alpha elementen genoemd. Deze elementen
hebben een kern die meervouden zĳn van helium. Dit zĳn de elementen O, Mg, Ca, Si en
Ti.Deze elementen worden voornamelĳk gevormd door alpha vangsten tĳdens de verschillen-
de verbrandings fases van de massieve sterren. Deze elementen worden door supernova II
explosies gedeponeerd in het interstellaire medium. En andere belangrĳke groep elementen
is de ĳzerpiek. Deze groep wordt voornamelĳk geproduceerd door SN Ia explosies en ook
door deze explosie terug gebracht in het ISM. Men verondersteld dat SN Ia explosie worden
veroorzaakt door de explosie van een witte dwerg die een dubbelster vormt met een minder
zware progenitor ster. Deze explosies komen voornamelĳk voor ∼1 Gyr na de eerste ster-
vormings episode, in tegenstelling tot SN II explosies die kort levende massieve sterren als
voorlopers hebben (Dit kan minder dan ∼ 5− 10 Myrs zĳn).

Zwaardere elementen die voorbĳ de ĳzerpiek liggen worden gecreërd door het invangen
van neutronen. De twee belangrĳkste processen (vanuit een sterrenkundig oogpunt) hierbĳ
zĳn het s- en het r- proces. Als de neutronen flux niet hoog is dan krĳgen we het s-proces (of
slow-process). Hierbĳ zĳn de intervallen tussen het invangen van een neutron lang vergeleken
met de beta verval tĳdsschaal van een instabiele kern. De voorwaarden waaronder dit proces
zich voordoet komen voornamelĳk voor in de omhulsels van thermisch pulserende AGB sterren
en zĳn het meest effectief in sterren met massa’s 3-5M�. Het r-proces (of rapid-process)
manifesteert zich als de neutronen flux hoog genoeg is voor het snel invangen van neutronen.
Deze omstandigheden verwacht men voornamelĳk in omgevingen zoals die gevormd woorden
door SNe II. Als de neutronen zo snel achter elkaar worden ingevangen kunnen ze accumuleren
op instabiele kernen voordat deze kernen tĳd hebben voor een alpha of beta verval. De sterren
die verantwoordelĳk zĳn voor deze explosies zĳn massief. Deze sterren hebben daarom een
korte levensduur en worden verondersteld de eerste sterren te zĳn die zware elementen in het
ISM brengen.
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Abondanties in sterrenstelsels
Tĳdens het leven van een ster worden de abondanties van elementen gepreserveerd∗ op het
oppervlakte van de ster. Deze abondanties kunnen relatief makkelĳk worden achterhaald door
het meten van absorptie lĳnen in spectra met een hoge resolutie. Hierdoor zĳn de abondanties
van de elementen een belangrĳk instrument voor het begrĳpen van de oorsprong van een ster
populatie geworden. De abondanties van verschillende elementen kunnen worden gemeten
in sterren van verschillende leeftĳden. Dankzĳ de verschillende nucleosynthetische oorsprong
van de verschillende elementen kunnen we achterhalen wanneer welk verrĳkings proces domi-
nant was in de geschiedenis van het sterrenstelsel. Niet geheel onverwacht, hebben de eerste
studies zich geconcentreerd op de Melkweg en pas onlangs zĳn vergelĳkbaar gedetailleerde
studies gedaan in andere sterrenstelsels zoals de Magellaanse wolken en meest recentelĳk de
dichtbĳ gelegen bolvormige dwerg sterrenstelsels.

Deze studies suggereren dat de ster populaties van de satelliet stelsels die we vandaag de
dag observeren geen significante bĳdrage kunnen leveren aan de ster populatie van de Melk-
weg. Een mogelĳke uitzondering hierop is de buiten-halo van de de Melkweg. In vergelĳking
met de Melkweg zĳn bolvormige dwerg stelsels simpelere stelsels. De meeste van deze stelsel
hebben een veel lagere hoeveelheid stervorming dan de Melkweg en al deze stelsels hebben
een verschillend en uniek stervormings verleden. In dit proefschrift worden abondantie ratio
bestudeerd in het Fornax dSph. Voor de eerste keer is het sample groot genoeg voor een
gedetailleerde studie van de interne evolutie van deze stelsels en om het verschil met onze
Melkweg te kwantificeren.

Het kosmologisch belang van dwerg sterrenstelsels
Het simpelste model voor de formatie van sterrenstelsels is dat alle sterrenstelsels worden
gevormd door snel in elkaar te storten in het vroege Heelal. (het zogenoemde monolitisch in
elkaar storten, of Eggen, Lynden-Bell, & Sandage 1962). Vervolgens evolueren deze stelsel
over de tĳd uitsluitend door hun gas in sterren te veranderen. Dit model verondersteld dat
de het overgrote deel van de massa in sterrenstelsels al bĳ het vormen van de stelsels op zĳn
plaats was. Echter, dit model is herzien (e.g., Searle & Zinn 1978) tot een model dat veron-
dersteld dat sterrenstelsels niet in een keer worden gevormd maar dat ze worden opgebouwd
uit kleinere segmenten. Tegelĳkertĳd met deze theorie kwam er het zeer succesvolle “cold
dark matter” (CDM) idee voor structuur formatie in het Heelal. CDM verondersteld dat de
donkere materie in een sterrenstelsel word opgebouwd door het continu invangen van kleine
klonten om zo de stelsels en cluster die we vandaag de dag zien te vormen (e.g., White &
Rees 1978; Navarro, Frenk, & White 1995).

Het aantal kleine satellieten rond een groter sterrenstelsel zoals het onze, lĳkt door CDM
te worden overschat. Dit probleem staat bekent als het “missende dwerg probleem” (e.g.,
Moore et al. 1999). De laatste jaren zĳn er vele zwakke satellieten rond om de Melkweg
ontdekt en deze ontdekkingen hebben onze ideeën over de lokale groep verandert. Deze
ontdekkingen suggereren dat de bolvormige dwerg stelsels die we tot vandaag de dag hebben
bestudeerd nog maar het puntje van de ĳsberg zĳn. Deze stelsels zĳn de meest massieve
∗ Behalve enkele lichte elementen die door intern mixen kunnen worden beïnvloed: Li, C, N.
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satellieten van een grotere populatie van zwakkere satellieten met een lagere massa.

Wat hebben we geleerd?
Een belangrĳk aspect van dit proefschrift is de pipeline die ontwikkeld is voor het analyseren
van een grote hoeveelheid stellaire spectra (∼ 100) op een consistente en statisch gezien
robuuste manier. Deze pipeline gebruikt gereedschappen die normaal gesproken worden ge-
bruikt voor spectra met twee keer hogere resolutie en veel groter bereik in golflengte. Dit
vereiste het samenbrengen van een stel complexe taken zoals, accurate ster modellen, atomai-
re data voor de absorptie lĳnen, codes voor lĳn formatie, EW metingen en signaal extractie
methodes. Al deze taken moesten op de juiste wĳze in de pipeline worden geïncorpereerd en
op de juiste wĳze worden gebruikt om nauwkeurige resultaten te krĳgen. De pipeline produ-
ceert stellaire parameters en abondanties op een gecontroleerde manier. Dit vereiste ook de
ontwikkeling van een fouten analyse en diagnostiek zodat de robuustheid van de resultaten
kon worden getest.

Het Fornax bolvormige dwerg sterrenstelsel heeft vĳf globular clusters (GCs) met een
breedte aan eigenschappen. Door gebruik te maken van de VLT/UVES heb ik de eerste
gedetailleerde chemische abondanties van negen individuele sterren in drie van deze GCs ver-
kregen. Uit onze resultaten is het duidelĳk dat deze GCs direct en vroeg in de geschiedenis
van het Fornax dSph gevormd zĳn, netzoals de GCs in onze Melkweg. Ondanks het feit dat
deze Fornax GCs in massa, morfologie en globale ster formatie geschiedenis zeer verschillen,
zĳn de abondantie patronen van individuele sterren in deze GCs bĳna gelĳk aan de patronen
die worden gevonden in GCs van de Melkweg. Ook abondantie patronen gevonden in sterren
zeer specifiek voor GCs (diep-mixen) en zeldzame anomalieën (europium-rĳk) zĳn bĳna iden-
tiek. Dit suggereert dat sterren in GCs identiek zĳn ongeacht de grootte of het type stelsel
waarmee zĳ geassocieerd worden.

Dankzĳ de multi-fibre mogelĳkheid van VLT/FLAMES heb ik gedetailleerde abondantie
metingen kunnen doen van 81 RGB sterren in het centrale deel van Fornax. Dit is een signifi-
cante, zelfs dramatische, verbetering van het vorige UVES sample dat bestond uit slecht drie
sterren in het veld. Dit sample van Fornax veld sterren toont ongewoon lage [α/Fe] ratio,
en de afhankelĳkheid met metallicity is verschillend van de Melkweg. Dit impliceerd een
verschillende efficiëntie in gas verrĳking. Fornax veld sterren zĳn overduidelĳk voornamelĳk
verrĳkt door s-proces elementen met een hoge metallicity. Dit toont de belangrĳke rol van
(metaal arme) AGB sterren aan. Ons sample word gedomineerd dooreen relatief jonge, me-
taal rĳke ster populatie. Dit betekend dat we de chemische verrĳking van Fornax gedurende
de laatste ∼4 Gyrs het meest gedetailleerd kunnen bekĳken. Ons sample bevat één veld ster
en deze lĳkt oud en metaal arm te zĳn. De abondantie eigenschappen van deze ster zĳn niet
te onderscheiden van de sterren in de globular clusters van Fornax.

Deze resultaten bevestigen en verdiepen de moeilĳkheden naar voren gebracht door eerdere
meer gelimiteerde surveys in het begrĳpen van de rol die dit en vergelĳkbare stelsels hebben
gespeeld bĳ het opbouwen van de Melkweg. Ook brengen deze resultaten een uitdaging ons
begrip van de nucleosynthese. De ratio voor [Ni/Fe] zĳn bĳvoorbeeld ver onder het niveau
dat normaal gesproken mogelĳk werd geacht.




