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Nederlandse samenvatting

MELKWEGSTELSELS zijn systemen die bestaan uit stof, gas en miljoenen, soms wel mil-
jarden sterren. De fysische kracht die het stof, gas en de sterren in deze stelsels bij

elkaar houdt is de zwaartekracht. Op basis van hun voorkomen kunnen melkwegstelsels wor-
den opgedeeld in twee categorieën: elliptische stelsels en spiraalstelsels. Elliptische stelsels
ontlenen hun naam aan hun elliptische en, op het eerste gezicht, egale voorkomen. Spiraal-
stelsels zijn stelsels die worden gedomineerd door een schijf en een meer bolvormig cen-
traal gedeelte dat afhankelijk van het stelsel meer of minder prominent aanwezig is. Dit
bolvormige gedeelte wordt de ‘bulge’ genoemd. Spiraalstelsels ontlenen hun naam aan de
spiraalstructuur in hun schijf. Deze twee hoofdcategorieën worden weer onderverdeeld in
subcategorien̈: in Hubble (1926)’s originele classificatieschema worden spiraalstelsels on-
derverdeeld in morfologische types die gaan van Sa tot Sm. De onderverdeling is gebaseerd
op hoe prominent de centrale ‘bulge’ is, de hoeveelheid gas dat aanwezig is en hoe strak
de spiraalarmen zijn opgewonden. Onafhankelijk van type kunnen spiraalstelsels een ‘bar’
hebben of niet. Deze ‘bar’ is een uitgestrekte sigaarvormige structuur in het binnenste gedeelte
van het stelsel. Een stelsel met een bar wordt ‘barred’ genoemd, één zonder bar ‘unbarred’.

Dit proefschrift gaat over zogenaamde ‘laat-type spiraalstelsels’ geclassificeerd als mor-
folgisch type Sb tot Sd, zowel ‘barred’ als ‘unbarred’. Dit soort melkwegstelsels bestaat
uit een aantal verschillende componenten. De belangrijkste componenten zijn de voorheen
beschreven schijf en ‘bulge’, de ‘bars’, een binnenste schijf, ringen en stof banen. Voor kos-
mologen die een scenario willen opstellen dat al deze kenmerken beschrijft, ligt er een grote
uitdaging in het begrijpen van de herkomst van en de interactie tussen de verschillende com-
ponenten. In de laatste decennia is het vooral duidelijk geworden dat om de onderliggende
fysica van de Hubble classificatie te begrijpen het vooral belangrijk is om te begrijpen hoe
de ‘bulges’, de centrale bolvormige componenten, gevormd worden. Hiervoor zijn twee sce-
nario’s voorgesteld. In het klassieke scenario worden ‘bulges’ gevormd voor de schijf, en
worden ze gezien als hete stellaire systemen waarvan de dynamica en de verdeling van de
massa miniatuur versies zijn van elliptische stelsels. In het tweede scenario worden ‘bulges’
gevormd als gevolg van dynamische instabiliteiten in de koude, al bestaande schijven. Dit
laatste scenario heeft de laatste 15 jaar aan kracht gewonnen, voornamelijk omdat meer en
meer waarnemingen dit scenario lijken te ondersteunen en het idee dat ‘bulges’ kleine ellip-
tische stelsels zijn, te ontkrachten. Men heeft laten zien dat ‘bulges’ koude stellaire systemen
kunnen bevatten (en dus geen hete stellaire systemen zijn) en dat hun lichtprofielen meer li-
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jken op die van een schijf dan die van bolvormige systemen zoals elliptische stelsels. Hoe
later het type stelsel is in de Hubble classificatie, des te vaker dit verschijnsel schijnt voor te
komen.

Tot voor kort was er weinig bekend over laat-type spiraalstelsels. Men wist vooral weinig
over de dynamische aspecten en de sterpopulaties van deze stelsels. Door het bestuderen van
sterpopulaties kan men de leeftijd en chemische samenstelling van de verschillende gener-
aties van sterren in een stelsel bepalen. Het gebrek aan kennis komt voornamelijk doordat
laat-type spiraalstelsels over het algemeen een lage oppervlaktehelderheid en gigantische ho-
eveelheden gas bevatten. Als gevolg hiervan is het zeer lastig om in spectra de bijdrage van
het gas te scheiden van die van de sterren. Hierdoor is het lastig om informatie over de sterren
te achterhalen. In dit proefschrift zullen we deze twee problemen behandelen: kinematica en
sterpopulaties in de binnendelen (het ‘bulge’ gebied) van laat-type spiraalstelsels met gebruik
van een nieuwe generatie instrumenten en technieken.

Wij hebben met de ‘integral-field spectrograph’ SAURON op de William Herschel Tele-
scoop op La Palma (Spanje) een sample van 18 spiraal stelsels van het type Sb tot Sd
waargenomen. ‘Integral field spectrographs’ zijn instrumenten die in de laatste 15 jaar zijn
ontwikkeld. Deze instrumenten maken het mogelijk om over een twee-dimensionaal gebied
spectra te verkrijgen van objecten aan de hemel en zo dus spectroscopische informatie te
verschaffen over het hele gezichtsveld van de telescoop. In het geval van SAURON is dit het
binnengebied (‘bulge’) van nabije spiraalstelsels. SAURON is ervoor gebouwd om de beweg-
ingen van gas en sterren in melkwegstelsels te bestuderen. Tevens is het mogelijk om met
SAURON de sterpopulaties te bestuderen. Wij hebben data verkregen voor alle stelsels in ons
sample en m.b.v. deze gegevens hebben we de georganiseerde en ongeorganiseerde beweg-
ingen (rotatie snelheid en snelheidsdispersie) in onze stelsels gemeten. Hiervoor hebben we
technieken gebruikt die speciaal voor dit soort data zijn ontwikkeld. In tegenstelling tot het
klassieke idee dat ‘bulges’ hete stellaire systemen zijn die door druk worden ondersteund
en weinig rotatie bevatten, vinden we in veel gevallen dat de centrale gebieden een koude
component bevatten. We hebben ook de amplitude en kinematica van de gas-emissielijnen
gemeten. Deze metingen tonen aan dat het gas vaak sneller en op een meer gecompliceerde
manier roteert dan de sterren.

Hierna hebben we de van de originele spectra de emissie lijnen afgetrokken. Op deze wi-
jze verkrijgen we puur stellaire spectra waarin we de stellaire absorptielijnen kunnen meten.
Deze absorptielijnen geven informatie over de evolutionaire fase, en dus de leeftijd en chemis-
che samenstelling, van de sterren die het meeste bijdragen aan het spectrum. Als we onze
gemeten absorptie kenmerken vergelijken met de voorspellingen van Simpele Ster Populatie
(SSP) modellen, dan kunnen we schattingen maken van de leeftijd en de fractie metalen in
onze melkwegstelsels. Op deze manier kunnen we een al bekend resultaat bevestigen: Laat-
type spiraalstelsels zijn jonger en bevatten minder metalen dan vroeg type melkwegstelsels.
Echter, een mens dient kritisch te zijn en zich er bewust van zijn dat de SSP modellen die hier
zijn gebruikt veronderstellen dat het gehele melkwegstelsel is gevormd in één keer, met als
gevolg dat alle sterren dezelfde leeftijd en intiële chemische samenstelling hebben. Hoogst
waarschijnlijk is deze beschrijving van spiraalstelsels niet erg nauwkeurig. Het is waarschi-
jnlijker dat deze stelsels meerdere periodes hebben gekend waarin sterren werden gevormd
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en dat deze stelsels dus zijn opgebouwd uit sterren van verschillende leeftijden. Om hiermee
rekening te houden hebben we onze data ook vergeleken met modellen die veronderstellen
dat de stervorming een continu verschijnsel is dat exponentieel afneemt met tijd. Uit deze
vergelijking krijgen we een schatting van de tijdschaal van de stervorming. Hierbij vinden
we dat grotere, hetere melkwegstelsels een stervormingsverleden hebben dat dichter bij een
SSP ligt. Kleinere, koudere stelsels hebben vaak een grote stervormingstijdschaal. Deze
grotere tijdschaal is zelfs zo groot dat bij benadering de hoeveelheid stervorming in deze
stelsels constant is geweest in de tijd.

Om een melkwegstelsel goed te leren begrijpen is het belangrijk om naast de dynamica
van de sterren ook de verdeling van de massa, die volgt uit de waargenomen lichtverdeling,
te bestuderen. Daarom hebben we in dit proefschrift ook de lichtverdeling geanalyseerd.
in het nabije infrarood uitgevoerd. Hiervoor hebben we archief-data gebruikt. Er is voor
het nabije infrarood gekozen, in plaats van het optisch, omdat dit golflengtegebied minder
wordt beı̈nvloed door de aanwezigheid van stof en omdat infraroodlicht een betere tracer is
van stellaire massa dan optissch licht. Hierdoor is het nabije infrarood geschikter voor dy-
namische studies. We hebben verschillende beelden gebruikt voor verschillende delen van
onze stelsels: Hubble Space Telescope beelden in het centrale gedeelte, de 2MASS-survey
in het midden en Palomar DSS beelden voor de buitengebieden. Op deze manier krijgen we
een hoge resolutie in het centrum en tevens een groot radiëel bereik. Uit de beelden hebben
we langs de lange as profielen van de licht verdeling samengesteld. We hebben de bijdra-
gen van de schijf en de ‘bulge’ aan dit globale profiel gescheiden door aan te nemen dat het
licht van de schijf exponentieel afvalt als functie van straal, en dat het licht van de ‘bulge’
afvalt met straal als gealgemeniseerde exponentieel met variabele kromming. De kromming
is geparametriseerd met de zogenaamde Sérsic parameter n die één is voor een exponentieel
en vier voor de wet die normaal gesproken wordt aangenomen om het lichtprofiel van een
elliptisch stelsel te beschrijven. Deze wet is geı̈ntroduceerd door de Vaucouleurs (1948). We
hebben deze model profielen gefit aan de lichtprofielen die de waarnemingen geven. De fits
bevestigen het normale beeld dat laat-type spiraalstelsels een kleine ‘bulge’ hebben die wordt
beschreven door Sérsic wet met een n parameter met een waarde die ver beneden de vier
van elliptische stelsels ligt. Deze n parameter is gerelateerd aan de massa van de ‘bulge’
en de centrale snelheids dispersie die de ongeorganiseerde beweging oftewel de druk meet.
Voor een waarde van n dichtbij één blijkt dat de structurele eigenschappen van de schijven en
‘bulges’ volledig gerelateerd zijn, terwijl voor grotere waardes van n deze correlatie verzwakt
en de ‘bulges’ en schijven meer onafhankelijk worden. Dit feit ondersteund het idee dat jonge
‘bulges’ uit hun schijven vormen en exponentiële licht profielen hebben en dat de waarde van
n stijgt naarmate de ‘bulge’ evolueert. Gedurende onze fotometrische analyse viel het op dat
het totale licht van een melkwegstelsel geregeld meer is dan de gefitte exponetiële schijf +
Sérsic ‘bulge’. Dit overtollige licht impliceert de aanwezigheid van een extra extra, kleine
component. Meestal is dit een nucleair stercluster.

Naar aanleiding van onze fotometrische decompositie in ‘bulge’ en schijf kan de logis-
che vraag worden gesteld ‘of we deze twee-componenten structuur ook in de kinematica
zien’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we massamodellen gemaakt van de
melkwegstelsels in ons sample bestaande uit ‘bulge’ en schijf . Dit hebben we gedaan door
gebruik te maken van onze kinematische data van SAURON en de resultaten van de voorheen
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beschreven fotometrische decompositie. Voor de vorm van de snelheid en de snelheids dis-
persie van de twee componenten als functie van straal nemen we simpele functies aan. Ver-
volgens worden deze simpele functies gefit aan de data met een methode die gebaseerd is op
fundamentele vergelijkingen voor de stellaire dynamica. Via deze analyse vinden we voor
de afzonderlijke componenten een schatting van de snelheid van de sterren die in circulaire
banen bewegen. Een andere schatting voor deze parameters komt van een massa model dat
we verkrijgen als we de lichtverdeling, die we al hebben bestudeerd gedurende onze fo-
tometrische analyse, omzetten in een massaverdeling. Hierbij nemen we een (denkbeeldige)
massa tot licht verhouding van één aan in zonseenheden. De schaalfactor die nodig is om
de twee schattingen van de circulaire snelheid aan elkaar gelijk te maken geeft een idee over
de werkelijke verhouding tussen de dynamische massa en lichthelderheid van de ‘bulge’ en
de schijf. We merken hierbij op dat deze massa tot lichtverhoudingen hoger zijn dan de ver-
houdingen die we eerder hebben gevonden bij het fitten van de sterpopulaties. Dit suggereert
dat dynamische massa, die we vinden, niet alleen komt van de massa van de sterren. Wij
concluderen hieruit dat donkere materie (materie die wel een gravitationeel effect heeft op
de zichtbare materie maar die geen elektromagnetische straling uitzendt of reflecteert) een
belangrijke rol speelt, zelfs in de binnendelen die we hier met SAURON verkennen.

Ter conclusie: dit proefschrift heeft een nieuw veld betreden en op deze wijze meer inzicht
verschaft in laat-type spiraalstelsels. Zoals met elk project, echter, blijven er veel open vragen
en zijn er veel nieuwe vragen bijgekomen. Wat betreft de sterpopulaties zou het zeer nuttig
zijn om spectra te verkrijgen die een groter spectraal bereik hebben dan SAURON. Op deze
wijze kunnen er meer absorptielijnen van verschillende elementen worden meegenomen in de
analyse en dit zou helpen om nauwkeuriger resultaten te bepalen en de degeneraties tussen de
parameters (die de grootste onzekerheid in onze analyse veroorzaken) zouden kunnen breken.
Wat betreft de kinematica: data met een groter radieel bereik zou de de nauwkeurigheid
van onze fit parameters voor het modelleren van de massa zeer ten goede komen. Enkele
andere onderwerpen (van de vele) die meer aandacht verdienen zijn: de relatie tussen de gas
kinematica, die niet in detail is geanalyseerd in dit proefschrift, en de stellaire kinematica;
de afhankelijkheid van onze resultaten van het wel of niet aanwezig zijn van een ‘bar’; een
mogelijke ‘follow-up’ met spectra met een hogere spatiële resolutie in het centrum zodat
het mogelijk word om de meest centrale componenten (als die aanwezig zijn) te bestuderen.
Onderzoek naar al deze nieuwe thema’s zoud onze kennis van dit soort objecten en ons begrip
van hun formatie en evolutie significant vergroten.




