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Sterrenstelsels en de initiële massafunctie

Daar waar het ’s nachts nog echt donker wordt, kan men als het helder is
een lichtende band aan de hemel ontwaren. Al sinds de oudheid staat deze
band bekend als de Melkweg. Toen Galileo Galilei in 1610 voor het eerst
de Melkweg bestudeerde met een telescoop, ontdekte hij dat de Melkweg
bestaat uit een grote hoeveelheid zwakke sterren die niet zichtbaar zijn met
het blote oog.

In de achttiende eeuw publiceerde de Franse kometenjager Charles
Messier een lijst van objecten die vaak werden verward met kometen, maar
in werkelijkheid geen kometen konden zijn omdat hun positie aan de hemel
niet veranderde. Eén van deze objecten was de Andromedanevel. Met
behulp van variabele sterren toonde de Amerikaanse astronoom Edwin
Hubble in 1923 aan dat de Andromedanevel zich buiten de Melkweg bevindt
en daarmee een op zichzelf staand sterrenstelsel is. Inmiddels weten we dat
de Melkweg slechts één van miljarden sterrenstelsels is.

Om al deze verschillende sterrenstelsels te rangschikken ontwikkelde
Edwin Hubble een classificatieschema voor sterrenstelsels in de vorm van
een stemvorkdiagram zoals te zien in Figuur A.1. In dit classificatieschema
wordt met name onderscheid gemaakt tussen elliptische sterrenstelsels
en spiraalvormige sterrenstelsels. Spiraalvormige sterrenstelsels zijn vaak
blauw van kleur, daar waar elliptische sterrenstelsels gekarakteriseerd
worden door een geelrode kleur. De typische kleuren van deze twee
groepen van sterrenstelsels zijn gerelateerd aan de sterren die we in deze
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Figure A.1 – Classificatie van sterrenstelsels met behulp van het Hubble
stemvorkdiagram. Bij deze classificatie wordt met name onderscheid gemaakt tussen
elliptische stelsels en spiraalstelsels. Bron: Hubble (1936).

sterrenstelsels aantreffen. In spiraalvormige sterrenstelsels bevindt zich over
het algemeen veel gas, wat er voor zorgt dat in deze sterrenstelsels nog actief
sterren worden gevormd. De zwaarste sterren die hierbij gevormd worden
domineren het licht van deze sterrenstelsels en geven spiraalstelsels hun
blauwachtige kleur. In elliptische stelsels daarentegen, is de hoeveelheid
nieuwe sterren die wordt gevormd minimaal. De zwaarste sterren die
spiraalstelsels hun blauwe kleur geven hebben slechts een korte levensduur
en deze sterren worden in elliptische sterrenstelsels dan ook bijna niet meer
aangetroffen. Het ontbreken van deze sterren zorgt ervoor dat elliptische
sterrenstelsels over het algemeen geelrood van kleur zijn.

De evolutie van een ster wordt met name bepaald door de massa van
een ster. Dit maakt dat de massa van een ster een belangrijke fysische
parameter is. Wanneer ergens in het heelal nieuwe sterren gevormd worden,
dan gebeurt dit volgens een bepaalde massaverdeling. Deze massaverdeling
wordt de initiële massafunctie (IMF) genoemd. In algemene zin kan gesteld
worden dat er veel meer lage-massa sterren (M ≤ 0.5 M�

1) dan hoge-
massa sterren (M > 0.5 M�) worden gevormd. Om te bepalen wat de
massaverdeling is van sterren in onze eigen Melkweg, kunnen we in een
bepaald volume rondom ons zonnestelsel alle sterren tellen en hun massa

1Het symbool M� staat voor zonsmassa.
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Figure A.2 – Voorbeeld van een massaverdeling van sterren in de Melkweg beschreven
aan de hand van twee machtswetten.

bepalen. Dit leidt dan direct tot een stellaire massaverdeling. Hierdoor
hebben we een redelijk goed idee van de stellaire massaverdeling in de
Melkweg (Salpeter 1955; Kroupa 2001; Chabrier 2003). Het blijkt dat deze
massaverdeling voor de Melkweg beschreven kan worden aan de hand van
twee machtswetten (Kroupa 2001), zoals te zien in Figuur A.2. Volgens
deze massaverdeling, zijn er voor elke ster met een massa van 1 zonsmassa,
ongeveer 5 sterren met een massa van 0.5 M� en ongeveer 40 sterren met
een massa van 0.1 M�.

Voor verderaf gelegen sterrenstelsels is het echter niet mogelijk om de
IMF te bepalen aan de hand van stertellingen omdat deze sterrenstelsels
slechts een lichtvlekje vormen op onze telescopen en we niet in staat zijn
om individuele sterren waar te nemen. Vaak wordt voor de IMF in deze
sterrenstelsels aangenomen dat deze hetzelfde is als in de Melkweg. De
laatste jaren is er echter steeds meer bewijs gekomen dat dit voor zware
elliptische sterrenstelsels niet opgaat en dat zware elliptische sterrenstelsels
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meer lage-massa sterren bevatten dan de Melkweg. Deze mogelijke variatie
van de IMF kan ons meer vertellen over het proces van stervorming in
verschillende sterrenstelsels, maar ook over de vorming en evolutie van
deze sterrenstelsels zelf. Daarnaast is er een veelvoud aan sterrenkundige
onderzoeken waarbij een aanname wordt gedaan voor de IMF en waarbij
deze aangenomen IMF een belangrijke rol speelt. Voorbeelden van dit
soort onderzoeken zijn studies waarbij de verhouding tussen massa en
licht wordt berekend en gebruikt, studies waarbij de chemische verrijking
van sterrenstelsels wordt bestudeerd en studies die betrekking hebben op
stellaire overblijfselen zoals supernova’s en zwarte gaten. Wanneer de IMF
niet universeel is, heeft dit gevolgen voor al deze studies. Het nauwkeurig
bepalen van de IMF en eventuele variaties hiervan is dan ook van groot
belang voor de sterrenkunde.

In dit proefschrift richt ik mij op het ontwikkelen van een nauwkeurig
statistisch model voor het bepalen van de massaverdeling van onopgeloste
elliptische sterrenstelsels en op de vraag of deze massaverdeling in alle
elliptische sterrenstelsels gelijk is of juist aan verandering onderhevig is.
Om de massaverdeling in deze sterrenstelsels te bepalen, wordt gebruik
gemaakt van stellaire populatie synthese.

Spectroscopie en stellaire populatie synthese

We hebben reeds gezien dat de kleuren van sterrenstelsels ons iets vertellen
over het type sterren dat in een sterrenstelsel voorkomt. Een andere
nauwkeurige manier om de verschillende sterren in deze stelsels te bestud-
eren, is aan de hand van het spectrum van een dergelijk sterrenstelsel.
Met behulp van een spectrograaf kan het spectrum van een sterrenstelsel
worden bepaald. Hierbij wordt het licht van het sterrenstelsel ontleed, en
wordt binnen een bepaald golflengtebereik gekeken wat de lichtintensiteit
is als een functie van golflengte. Figuur A.3 toont een voorbeeld van een
spectrum van een elliptisch sterrenstelsel in het golflengtegebied van 400
nm tot 900 nm. Zoals te zien, is dit een behoorlijk gecompliceerd spectrum
waarin allerlei lijntjes zichtbaar zijn. Een dergelijk spectrum bestaat uit
het licht van miljoenen of miljarden verschillende sterren. En ergens in
dat spectrum zit de massaverdeling versleuteld waarmee de sterren van dat
sterrenstelsel gevormd zijn.

Om te begrijpen hoe het spectrum van een sterrenstelsel tot stand
komt, beschouwen we een simpele stellaire populatie (SSP). Dit is een
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Figure A.3 – Voorbeeld van een spectrum van een elliptisch sterrenstelsel. In het
spectrum zien we de lichtintensiteit (flux) als functie van de golflengte.

populatie van sterren die gevormd wordt op hetzelfde moment in tijd
en met dezelfde chemische samenstelling. Tijdens de evolutie van een
SSP, sterven de zwaarste sterren langzaam uit en wordt de massa van
de zwaarste ster die nog in leven is steeds lager. De eigenschappen van
een SSP worden dan ook voor een belangrijk deel bepaald door de leeftijd
van de SSP, maar ook de chemische samenstelling speelt een belangrijke
rol. Aan de hand van numerieke modellen van stellaire evolutie, kunnen
sterrenkundigen voorspellen welke sterren er voorkomen in een SSP met
een bepaalde leeftijd en chemische samenstelling en wat de eigenschappen
zijn van deze sterren (d.w.z. de temperatuur, oppervlaktezwaartekracht
en helderheid). In Figuur A.4 is de effectieve temperatuur uitgezet tegen
de oppervlaktezwaartekracht en wordt een voorbeeld gegeven van een
zogenaamde isochroon. Een isochroon beschrijft een populatie sterren met
dezelfde leeftijd. De verschillende punten van de isochroon representeren
sterren met verschillende massa’s. Een ster brengt het merendeel van
zijn leven door op de hoofdreeks. Gedurende deze tijd verbrandt de
ster waterstof in zijn kern. Nadat de waterstof in de kern is opgebrand,
evolueert de ster van de hoofdreeks naar de reuzenreeks en gaat de ster
door verschillende fases van sterevolutie alvorens het uiteindelijk eindigt
als witte dwerg, neutronenster of zwart gat (afhankelijk van de massa van
de ster). De tijd die een ster doorbrengt op de reuzenreeks is relatief kort
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Figure A.4 – De cirkelvormige oranje punten vormen samen een isochroon. Deze
isochroon is gebaseerd op numerieke modellen van stellaire evolutie en beschrijft alle
sterren die voorkomen in een SSP met een leeftijd van 13 miljard jaar en een chemische
samenstelling gelijk aan die van de zon. De blauwe vierkante punten zijn alle sterren die te
vinden zijn in de MILES sterbibliotheek. Door gebruik te maken van een sterbibliotheek
kunnen we voor elk van de sterren van de isochroon een spectrum bepalen.

ten opzichte van de tijd doorgebracht op de hoofdreeks. Aan de hand van
numerieke modellen van sterevolutie kan bepaald worden hoe een isochroon
voor een populatie sterren met een bepaalde leeftijd eruitziet. De isochroon
in Figuur A.4 komt overeen met een SSP met een leeftijd van 13 miljard jaar
en een chemische samenstelling gelijk aan die van de zon. Het merendeel
van de sterren bevindt zich op de hoofdreeks, de zwaarste sterren van de
populatie zijn van de hoofdreeks af geëvolueerd en bevinden zich op de
reuzenreeksen.

Een isochroon vertelt ons dus welke sterren in een SSP voorkomen maar
bevat geen informatie over hoe de spectra van deze sterren eruit zien.
Om dit te bepalen, moeten we gebruik maken van een sterbibliotheek.
Een sterbibliotheek bevat een grote collectie spectra van sterren met
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Figure A.5 – Schematische weergave van stellaire populatie synthese van een SSP. Aan
de hand van een isochroon, een stellaire bibliotheek en een initiële massafunctie wordt
het spectrum van een SSP berekend. Dit spectrum kan vervolgens vergeleken worden met
de data om meer te weten te komen over het sterrenstelsel waarvoor we een spectrum tot
onze beschikking hebben.

verschillende temperaturen en verschillende stadia van sterevolutie. In
Figuur 4 zijn eveneens de parameters van de sterren in de sterbibliotheek
MILES (Sánchez-Blázquez et al. 2006) weergegeven. Voor elk van de sterren
bevat de bibliotheek een waargenomen spectrum. Door deze waargenomen
spectra te interpoleren op de punten van de isochroon, kunnen we in
principe voor elk van de sterren in een SSP een spectrum bepalen. Tenslotte
kunnen we berekenen hoe het spectrum van de SSP eruit ziet door de
spectra van alle sterren in de isochroon bij elkaar op te tellen. Hiervoor
ontbreekt echter nog wel één stukje informatie: namelijk hoe vaak elk van
de sterren voorkomt in de SSP. Deze laatste stap wordt beschreven door
de massaverdeling. De massaverdeling is een waarschijnlijkheidsverdeling
die beschrijft hoe vaak elk van de sterren in de SSP voorkomt en deze
stelt ons in staat om het spectrum van de SSP uit te rekenen. Dit
proces is schematisch weergegeven in Figuur A.5. In werkelijkheid is een
sterrenstelsel geen SSP maar kent het een complexe historie van stervorming
en bij het modelleren van het spectrum van een sterrenstelsel zal hier
rekening mee gehouden moeten worden.

Door isochronen voor verschillende leeftijden en verschillende chemische
samenstellingen te combineren met een goede sterbibliotheek en dit te
combineren met verschillende aannames voor de IMF, zijn sterrenkundigen
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in staat om het spectrum van een sterrenstelsel als het ware te simuleren.
Elk van deze gesimuleerde spectra kan vervolgens vergeleken worden
met het waargenomen spectrum van het sterrenstelsel en hierdoor zijn
we in staat om bijvoorbeeld te bepalen wat de leeftijd is waarop het
sterrenstelsel het merendeel van zijn sterren heeft gevormd, maar ook wat de
massaverdeling is van de sterren in het sterrenstelsel. Deze techniek waarbij
een waargenomen spectrum van een sterrenstelsel wordt getransformeerd
in fysische parameters die niet direct waarneembaar zijn, wordt stellaire
populatie synthese genoemd. In deze thesis wordt gebruik gemaakt van
stellaire populatie synthese om de massaverdeling van sterren in elliptische
sterrenstelsels te bepalen.

Dit proefschrift

In dit proefschrift hebben we een nauwkeurig statistisch model ontwikkeld
voor het bepalen van de massaverdeling van onopgeloste sterrenstelsels. In
klassieke stellaire populatie synthese modellen wordt a priori voor een groot
aantal verschillende parameters (zoals SSP leeftijd, chemische samenstelling
en IMF) een spectrum berekend en al deze spectra worden vergeleken
met het waargenomen spectrum. Op basis hiervan worden dan de beste
parameters geselecteerd om het waargenomen sterrenstelsel te beschrijven.
In dit proefschrift kiezen we voor een andere benadering waarbij we direct
proberen af te leiden welke sterren er in een sterrenstelsel voorkomen. Op
basis hiervan bepalen we wat de bijbehorende massaverdeling is.

Een belangrijke eigenschap van het model dat we in dit proefschrift
hebben ontwikkeld, is dat het een hiërarchisch Bayesiaans model is. Dat
wil zeggen dat het gaat om een statistisch model met verschillende niveaus
waarbij de parameters van het model worden vastgesteld op basis van de
Bayesiaanse methode. Voor de wiskundige beschrijving van het model
verwijs ik naar Hoofdstuk 2 van dit proefschrift. Deze manier van
modelleren stelt ons in staat om verschillende ingrediënten van stellaire
populatie synthese modellen op een onafhankelijke manier met elkaar te
vergelijken. Op basis van het Bayesiaans bewijs kunnen we vervolgens de
beste ingrediënten voor ons model selecteren. Daarnaast implementeert
deze manier van modelleren automatisch het scheermes van Occam, wat
zoveel wil zeggen als dat we bij keuze uit meerdere modellen het simpelste
model selecteren dat een goede fit geeft aan de data. Complexere modellen
zullen de data altijd beter modelleren maar wanneer de extra parameters
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van deze complexere modellen de fit slechts een heel klein beetje verbeteren,
is het beter voor een simpeler model kiezen met minder vrije parameters.

Van elliptische sterrenstelsels wordt gedacht dat ze een relatief sim-
pele stervormingshistorie hebben. Daarom wordt vaak aangenomen dat
elliptische sterrenstelsels goed gemodelleerd kunnen worden als een simpele
stellaire populatie (SSP). In dit proefschrift onderzoeken we de gevolgen
van deze aanname en laten we zien dat elliptische sterrenstelsels het best
met twee of drie SSP’s gemodelleerd kunnen worden. Wanneer slechts één
SSP wordt gebruikt, is de helling van de IMF die wordt bepaald te hoog
en daarmee wordt de hoeveelheid lage-massa sterren die wordt bepaald
overschat. Dit effect verdwijnt wanneer het elliptische sterrenstelsel wordt
gemodelleerd met twee of drie SSP’s.

In dit proefschrift hebben we de nieuwe stellaire bibliotheek XSL (X-
shooter Spectral Library, Chen et al. 2011) gecombineerd met de stellaire
bibliotheek MILES tot een nieuwe verzameling van stellaire spectra: de
MIX bibliotheek. Deze MIX bibliotheek hebben we gecombineerd met
diverse verschillende modelingrediënten (waaronder een variabele chemische
samenstelling om te modelleren dat elliptische sterrenstelsels waarschijn-
lijk een andere chemische samenstelling hebben dan de Melkweg). De
combinatie van het statistische model, de MIX library en de verschillende
modelingrediënten hebben we toegepast op een verzameling samengestelde
spectra van elliptische sterrenstelsels. In totaal hebben we gekeken naar zes
samengestelde spectra met verschillende snelheidsdispersies in de reeks van
170 tot 320 km s−1. Aangezien de snelheidsdispersie van een sterrenstelsel
gerelateerd is aan de massa van het sterrenstelsels (hogere snelheidsdispersie
komt overeen met een zwaarder sterrenstelsels), beschouwen we hiermee
sterrenstelsels met verschillende massa’s. De resultaten van dit proefschrift
komen overeen met eerdere resultaten in de literatuur en laten zien dat de
helling van de IMF verandert als functie van de massa. Een belangrijke
conclusie van dit proefschrift is dat de IMF van elliptische sterrenstelsels
niet gemodelleerd zou moeten worden met een enkele machtswet maar
dat gebruik gemaakt zou moeten worden van een dubbele machtswet
met twee componenten. Onze resultaten laten zien dat wanneer gebruik
wordt gemaakt van een dubbele machtswet om de IMF te modelleren, de
hoeveelheid lage-massa sterren (M ≤ 0.5 M�) aan verandering onderhevig
is (de zwaarste sterrenstelsels bevatten meer lage-massa sterren). De
hoeveelheid hoge-massa sterren (M > 0.5 M�) is daarentegen ongeveer
constant als functie van massa.
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