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De Lokale Groep & sterren-archeology

Van de vele miljoenen sterrenstels in het heelal zijn er maar een handjevol die
bijzonder interessant zijn vanwege het feit dat ze zo dichtbij liggen. Deze maken
deel uit van de zogenoemde Lokale Groep. De meerderheid van de massa in de
Lokale Groep zit in twee reusachtige spiraalstelsels, de Melkweg en Andromeda.
Maar er zijn veel meer dwergsterrenstelsels. Rondom de Melkweg zijn er meer dan
30 dwergstelsels, zie Fig. 1. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer ontdekkingen
van zeer kleine dwergsterrenstels gedaan en de verwachting is dat er nog meer
ontdekt zullen worden in de komende jaren.

Het is bekend dat alle sterrenstels bestaan uit donkere materie, stof, gas,
sterren en de overblijfselen van sterren. De sterren zijn uit koude gaswolken
gevormd, en tijdens hun evolutie maken ze alle chemische elementen zwaarder dan
waterstof en helium. Door de tijd heen worden deze zware elementen, aangeduid

Figuur 1: De gehele Melkweg met bekende satelliet dwergsterrenstelsels. Sculptor
(Scl) is te zien onderaan in het beeld (credit: H. Jerjen & ESO).
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als metalen3, in hun omgeving verspreid door supernova-explosies. De volgende
generaties sterren worden dus van verrijkt gas gevormd, waarin de hoeveelheid
metalen met de tijd toeneemt. Sterren met een lage massa kunnen een levenduur
vergelijkbaar met de leeftijd van het heelal hebben. De fotosfeer van zo’n ster
kan tot op heden grotendeels onveranderd blijven. Ze zijn dus oude overblijfselen
van de vroegste stervorming die de chemische samenstelling van de omgeving van
hun geboorte behouden. Waarnemingen van sterren met verschillende leeftijden
geven dus een overzicht van de chemische verrijking van het sterrenstel waarin ze
zijn gevormd.

Hoewel fotometrie kan worden gebruikt om the hoeveelheid metalen, dit wordt
de metalliciteit genoemd, in sterren te schatten, zijn er spectra nodig voor gede-
tailleerde en accurate analyses van hoeveelheden van chemische elementen. Elk
atoom en molecuul laat absorptielijnen, waarvan de plaats bekend is, achter in
het spectrum van de ster. De sterkte van de lijnen hangt af van de hoeveelheid
van het element, maar ook van de fysieke eigenschappen van de ster.

In onze Melkweg en de nabije dwergstelsels kunnen we voor individuele ster-
ren met verschillende leeftijden spectra van hoge kwaliteit verkrijgen. Zo kunnen
we, ster voor ster, de chemische evolutie in deze systemen door de tijd heen be-
studeren. Verschillende soorten processen die een sterrenstelsel gedurende zijn
leven chemisch verrijken, hebben allemaal een unieke vingerafdruk. Het bestu-
deren van de gedetailleerde patronen van chemische hoeveelheden en ratio’s in
de sterren van een sterrenstelsel geeft inzicht in de tijdschaal en significantie van
de verschillende fysische processen die belangrijk zijn geweest in de chemische
evolutie van dat stelsel.

Alleen in het lokale heelal kunnen de tijdsafhankelijke eigenschappen van in-
dividuele sterrenstelsels worden gemeten vanaf hun begin tot op de dag van van-
daag. Deze studies vullen de onderzoeken naar stelsels met een grotere roodver-
schuiving aan. Bij deze laatste onderzoeken is het mogelijk om grotere aantallen
sterrenstelsels te observeren, maar met minder gedetailleerde informatie.

Sculptor
Het onderwerp doel van deze scriptie is Sculptor, een dwerg-ellipsstelsel met lage
oppervlakte helderheid, afgebeeld in Fig. 2. Sculptor was één van de eerste dwerg-
stelsels van de Melkweg die ontdekt werden. Dit gebeurde in 1983 door de astro-
noom Harlow Shapley.

Dit stelsel staat aan het zuideljike halfrond op een hoge galactische breed-
tegraad, zie Fig. 1. Sculptor heeft een totale massa van Mtot = 3.4 · 108 M#
(ongeveer !1/3000 van de massa van de Melkweg) en staat op een afstand van
86 ± 5 kpc (!280,000 lichtjaar) van het zonnestelsel. Vanwege deze afstand kun-
nen alleen de helderste sterren, dit zijn rode reuzen, worden waargenomen met
3 In de sterrenkunde alle elementen zwaarder dan helium word metalen genomd.
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Figuur 2: Centrale blik op Scultor, een dwerg-ellipsstelsel, beslaat 0.4x0.4 graden aan
de hemel (credit: Thomas de Boer).

hoge-resolutie spectroscopie. Dit is nodig om gedetailleerde en accurate chemische
hoeveelheden in sterren te meten.

De meeste sterren in Sculptor zijn oud. Het merendeel van de sterren is meer
dan 10 miljard jaar geleden gevormd en recent is er geen sterformatie geweest.
Het bestuderen van sterren in dit dwergstelsel geeft ons daarom een goed beeld
van de vroegste sterformatie en van chemische verrijkingsprocessen in één van de
meest voorkomende types van sterrenstelsels. In deze archeologie van sterren is
ijzer het meest gebruikt als representatie voor metalliciteit. Een typische ster in
Sculptor heeft [Fe/H] # "2, wat overeenkomt met 1/100 van de hoeveelheid ijzer
in de zon.4 Er is een grote variatie in metalliciteit in de sterren van Sculptor. De
sterren met de hoogste metallicitieit hebben [Fe/H] # "1 (1/10 van de waarde
van de zon), terwijl de, tot op heden ontdekte, sterren met de laagste metalliciteit
[Fe/H] # "4 hebben (1/10.000 van de zonswaarde).

Gedurende de laatste 15 jaar zijn er steeds meer en betere metingen van
chemische elementen gedaan voor individuele sterren in het Sculptor
dwergstelsel. Het doel van deze scriptie is om bestaand werk verder uit te breiden,
door het meten van van zwavel (Hoofdstuk 3) en zink (Hoofdstuk 4). Dit is
gedaan voor ! 90 sterren. Verder bevat deze scriptie nauwkeurige chemische
metingen voor een unieke ster die verrijkt is in koolstof, maar lage metalliciteit
heeft (Hoofdstuk 5).

4 Chemische hoeveelheden ratio’s zijn in astronomie meestal gedefinieerd op een logaritmi-
sche schaal, waar [X/Y] = log(Nx/Ny)! " log(Nx/Ny)!, en N is het aantal atomen for
elementen X and Y per M!. Op deze schaal correspondeert [X/Y] = 0 met dezelfde hoe-
veelheid als in de zon, [X/Y] = "1 is 1/10 van de hoeveelheid in de zon, [X/Y] = "2 is
1/20, etc.
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Figuur 3: De ratio zwavel tot ijzer, als functie van [Fe/H] voor rode reuzen in Sculptor
(blauwe cirkels) en in de Melkweg (grijze vierkanten). De representatieve fout voor
Sculptor is aangegeven in blauw. (Ter vergelijking: de zon heeft [Fe/H] = 0 en [S/Fe] =
0). Voor referenties en meer informatie, zie Fig. 3.7.

Zwavel & Zink in Sculptor
Zowel de globale metalliciteiten van sterren, [Fe/H], als de gedetailleerdere pa-
tronen in chemische kwantiteit en ratios van elementen zijn sterk afhankelijk van
de evolutie van het systeem waarin ze zijn gevormd. Een goed voorbeeld hiervan
is de ratio van !-elementen (hierbij bestaat de kern van de meest voorkomende
isotoop uit !-deeltjes, d.w.z. twee protonen en twee neutronen) tot ijzer. Deze
[!/Fe] ratios veranderen door de relatieve contributie van type II supernovae,
die het einde zijn van zware sterren die na ! 10 miljoen jaar exploderen en veel
!-elementen produceren, tot type I supernovae. Deze laatsten ontstaan doordat
er massa op een witte dwerg wordt overgebracht. Type Ia supernovae exploderen
pas na ! 1 " 2 miljard jaar en verrijken hun omgeving voornamelijk met ijzer en
elementen waarvan het massagetal bij ijzer in de buurt ligt (zoals Cr en Ni).

In het begin van de chemische evolutie van elk systeem worden de productie
en distributie van metalen gedomineerd door type II supernovae, omdat zij na
relatief korte tijd plaatsvinden. Dit betekent dat de ratio’s van !-elementen tot
ijzer hoger zijn dan in de omgeving van de zon, dus [!/Fe] > 0. Na 1-2 miljard
jaar, wanneer type II supernovae gaan bijdragen door hun omgeving te verrijken
met in verhouding veel Fe en weinig !-elementen, krijgen volgende generaties
sterren lagere [!/Fe] waarden.

Zwavel lijkt zich hetzelfde te gedragen als andere !-elementen voor sterren in
de halo van de Melkweg, maar er zijn geen uitgebreide studies gedaan naar zwavel
in andere sterrenstelsels. In deze scriptie zijn spectra met hoge resolutie gebruikt
om de hoeveelheid zwavel in 85 sterren van het Sculptor dwerg-ellipsstelsel te
meten. De sterren hebben metalliciteit "2.5 $ [Fe/H] $ "0.9 (zie Hoofdstuk 3)
en het resultaat is weergegeven in Fig. 3.

Zwavel hoeveelheden in Sculptor laten hetzelfde gedrag zien als andere !-
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Figuur 4: Ratio’s van zink tot ijzer, als functie van [Fe/H], in sterren in Sculptor
(blauwe cirkels), de dwergstelsels Carina (gele driehoeken) en Sagittarius (rode drie-
hoeken) en in sterren in verschillende regio’s van de Melkweg (grijze vierkanten). (Ter
vergelijking: de zon heeft [Fe/H] = 0 en [Zn/Fe] = 0) Voor referenties en details, zie
Fig 4.17.

elementen in dit stelsel (zoals Mg, Si en Ca). Bij lagere metalliciteit [Fe/H] $ "2
(meestal de oudste sterren) zijn de hoeveelheden consistent met een plateau van
[S/Fe] = +0.16. Iets dergelijks kan ook gezien worden in de halo van de Melkweg,
waar [S/Fe] # +0.2. Wanneer [Fe/H] stijgt, daalt de [S/Fe] ratio en deze laatste
ratio bereikt negatieve waarden rond [Fe/H] > "1.5. De ratio van [!/Fe] kan
dus worden gebruikt om de tijdsschaal te bekijken waarop contributies van type
Ia supernovae belangrijk worden, zo’n 1-2 miljard jaar na de aanvang van type II
supernovae. Dit gebeurt in de Melkweg rond [Fe/H] " "1. Sterformatie in het
kleinere Sculptor dwerg-ellipsstelsel is minder e#ciënt en hier is het interstellaire
medium slechts verrijkt tot [Fe/H] # "1.8 voordat type Ia supernova bij beginnen
te dragen.

Terwijl de sterformatie afnam in Sculptor, begon de contributie van type Ia
supernovae steeds belangrijker te worden, net zolang tot negatieve waarden van
[!/Fe] werden bereikt. In de Melkweg bleven type II supernovae echter actief.
Hierdoor werd de verrijking door type Ia supernovae tegengewerkt, waardoor de
ratio’s van !-elementen ten opzichte van ijzer niet zulke lage waarden bereikten.
Deze negatieve waarden van [!/Fe] zijn dus typisch voor nabijgelegen
dwergstelsels waar sterformatie lange tijd geleden is opgehouden.

De hoeveelheden (en bovengrenzen) van Zn zijn ook gemeten in 100 indivi-
duele rode reuzen in het Sculptor dwerg-ellipsstelsel, met metalliciteit "2.7 $
[Fe/H] $ "0.9 (zie Hoofdstuk 4). Dit is het grootste aantal metingen van Zn
in een systeem van sterren buiten de Melkweg. De resultaten zijn consistent
met eerdere metingen van een gelimiteerd aantal sterren in Sculptor en in andere
dwergstelsels. Zn vertoont gelijkenis met !-elementen, zie Fig. 4. Dit betekent
waarden onder die van de zon bij lage metalliciteit en een dalende [Zn/Fe] ratio
als [Fe/H] stijgt. Bij hogere metalliciteit, [Fe/H] > "1.8, vinden we in Sculptor
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Figuur 5: Ratio’s van koolstof tot ijzer als functie van [Fe/H] in dwergsterrenstelsels
(in verscheidene kleuren: van de kleinste dwergstelsels in het rood, tot de grootste in
magenta) en in de halo van de Melkweg (grijze en zwarte vierkanten). Gevulde zwarte
en gekleurde symbolen zijn CEMP-no sterren, gevulde grijze tekens zijn ongeclassifi-
ceerde CEMP sterren. De eerste CEMP-no ster in Sculptor is de blauwe driehoek op
[Fe/H] = "2. Voor referenties en meer details, zie Fig. 6.1.

erg lage waarden voor Zn en grote spreiding, "0.8 < [Zn/Fe] < 0.4. Deze resul-
taten suggereren dat zink een gecompliceerde nucleosynthetische oorsprong heeft
in Sculptor. Het is geen !-element, noch een element met massagetal rond dat
van ijzer. Mogelijk wordt het op meerdere plaatsen geproduceerd.

CEMP sterren in Sculptor en andere dwergster-
renstelsels
De allereerste sterren in het universum vormden uit het oorspronkelijke materiaal
dat slechts bestond uit H, He en een beetje Li. Omdat er geen metalen waren,
was koeling en fragmentatie in gaswolken van dit oorspronkelijke materiaal in-
e#ciënt, waardoor voorspeld wordt dat deze eerste sterren zwaarder waren dan
hedendaagse sterren. Het merendeel van de eerste sterren zal korte tijd hebben
geleefd en is daardoor niet meer zichtbaar in het lokale universum. Er is nog geen
directe waarneming van een ster met een metalliciteit van nul gedaan.

Eigenschappen van de eerste sterren kunnen indirect worden waargenomen,
door de chemische elementen die ze hebben achtergelaten. Het gas dat ver-
rijkt was door deze allereerste sterren kan nog steeds worden waargenomen in
de daarna gevormde lage-massa sterren die lang leven. Het patroon van
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chemische elementen dat deze sterren met metalliciteit nul hebben achtergela-
ten zou waarneembaar moeten zijn in de fotosfeer van antieke sterren met lage
metalliciteit.

Alle metingen van sterren met lage metalliciteit in de halo van de Melkweg
hebben gevonden dat een significant gedeelte van de sterren met [Fe/H] $ "2.0
een overschot aan koolstof heeft (dit betekent [C/Fe] % +0.7), zie Fig 5. Deze
sterren hebben in verhouding een lage metalliciteit en hoog koolstofgehalte en
worden aangeduid met de term CEMP (carbon-enhanced metal-poor) sterren.

Deze CEMP sterren kunnen worden verdeeld in subgroepen, afhankelijk van
de hoeveelheid zware elementen (zoals Ba en Eu). Van de verschillende
categorieën zijn CEMP-no sterren in het bijzonder van belang, omdat ze vaker
voorkomen en een groter overschot aan koolstof krijgen naarmate [Fe/H] afneemt.
Het meest extreem zijn de sterren met de laagste metalliciteit, zie Fig 5. Deze
resultaten suggereren dat het patroon van chemische elementen van CEMP-no
sterren de oorspronkelijke chemische compositie van hun geboorteplek weergeeft,
die mogelijk verrijkt is door de eerste generatie sterren.

De eerste CEMP-no ster in Sculptor wordt in deze scriptie gepresenteerd. De
ster klopt met het beeld dat hij is gevormd uit een gaswolk die eerst verrijkt werd
door een combinatie van eerste generatie sterren en sterren uit een latere gene-
ratie. Behalve het koolstofoverschot heeft deze ster ook andere eigenaardigheden
(zie Hoofdstuk 5). De ontdekking van deze CEMP-no ster met ongewoon hoge
[Fe/H] = "2, heeft geleid tot het bepalen van de frequentie waarmee CEMP-no
sterren in dwergstelsels in het algemeen voorkomen (zie Hoofdstuk 6). Dit bracht
aan het licht dat de waarschijnlijkheid om CEMP-no sterren waar te nemen va-
rieert per dwergstelsel, afhankelijk van de geschiedenis van hun sterformatie.

Conclusie
De sterrenstelsels in de Lokale Groep bieden een unieke gelegenheid om indi-
viduele sterren in groot detail te bestuderen. Hierdoor krijgen we waardevolle
inzichten in verscheidene processen die een rol spelen in de formatie en evolutie
van sterrenstelsels. Oude sterren met lage massa in de Melkweg en zijn
satellieten zijn belangrijke overblijfselen van de processen die zorgen voor chemi-
sche verrijking. Ze kunnen zelfs de eigenschappen van de eerste generatie sterren
onthullen. Het Sculptor dwergstelsel is een ideaal systeem om de gehele
chemische evolutie van een enkel systeem te bestuderen, omdat het relatief veel
sterren heeft en een eenvoudige geschiedenis van sterformatie. Het is de verwach-
ting dat er in de komende jaren steeds meer satellieten van de Melkweg ontdekt
zullen worden. Samen met grote databases van sterren met lage metalliciteit
kunnen deze satellieten ons een duidelijker beeld geven van hoe verschillende
chemische elementen in het heelal zich vermeerderd hebben.






