
 

 

 University of Groningen

Mid-infrared imaging of dust in galaxies
van der Wolk, Guido

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van der Wolk, G. (2011). Mid-infrared imaging of dust in galaxies. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/048fe175-86fe-431d-ab8e-21bd5e246a32


Nederlandse samenvatting

Niet zo lang geleden waren de sterren in de Melkweg de verst waarneembare objecten.
Het heelal leek eeuwig en onveranderlijk. Sinds kort kunnen we het licht waarnemen
van sterrenstelsels die zover weg staan dat hun licht tien miljard jaar heeft gereisd voor
de aarde te bereiken. We maken deel uit van een evoluerend heelal dat is ontstaan met
een grote “knal”, waarvan de straling nu nog steeds te detecteren is. Ook de Melkweg,
waarin ons zonnestelsel zich op tweederde afstand tot de rand uit het centrum bevindt,
blijkt dynamischer dan gedacht. De sterren in de Melkweg ondergaan een cyclus en
eindigen als witte dwerg, neutronenster of zwart gat.

Door met telescopen de ruimte in kaart te brengen valt er veel te ontdekken over
de plek van ons zonnestelsel in het heelal en de ontstaansgeschiedenis van planeten-
stelsels, bolvormige sterrenhopen, sterrenstelsels en de grote-schaalstructuur van het
heelal. De Melkweg is dichtbij en biedt dus veel kansen om de structuur van ster-
renstelsels te bestuderen. De vele stof- en gaswolken maken dat alleen wel moeilijk.
Jammergenoeg kunnen we ook niet even buiten het vlak van de Melkweg reizen om
zo het overzicht te krijgen. Het bestuderen van andere sterrenstelsels geeft wel het
nodige inzicht. Zo weten we dat de stof- en gaswolken in de Melkweg deel uitmaken
van grote spiraalarmen.

Sterrenstelsels verschillen op vele manieren van elkaar. Morfologisch zijn sterren-
stelsels in twee fundamentele klassen te verdelen: bol- en schijfvormige stelsels. Er
zijn veel technieken om sterrenstelsels te bestuderen. In dit proefschrift onderzoek
ik de verschillen tussen sterrenstelsels met behulp van mid-infrarood straling. Zulke
straling is met het oog niet te zien. Het zijn vooral koude sterren (T = 3000 ◦C) en
relatief warme (T = 30 ◦C) stofdeeltjes die bij deze golflengtes stralen. Door middel
van de straling van die stofdeeltjes valt te ontdekken in welke stelsels, en waar in de
stelsels, stervorming plaatsvindt. Ook kan hiermee in kaart worden gebracht in welke
stelsels centrale supermassieve zwarte gaten actief materie opslokken.
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Figuur 1: De Melkweg maakt een boog in deze 360-graden panoramische foto van de nachtelijke hemel boven
het Paranal platform in Chili, waar de Very Large Telescope van de European Space Observatory staat. De
maan komt net op en daarboven is het licht van ons zonnestelsel te zien. De witte band van licht is afkomstig van
de vele sterren die de Melkweg telt. Ondanks de stofwolken is duidelijk te zien dat het centrum van de Melkweg
een verdikking aan sterren vertoont. Rechts beneden de boog van de Melkweg zijn de twee extragalactische
buursterrenstelsels de Kleine en Grote Magelhaense Wolk te zien. Illustratie: ESO/H.H. Heyer.

De structuur van de Melkweg

De Melkweg is een grote platte schijf die naast sterren grotendeels uit stof- en gas-
wolken bestaat. Ondanks de stofwolken die het licht van de achtergelegen sterren
verduisteren is te zien dat de Melkweg een centrale verdikking vertoont, ook wel bulge
genoemd (Figuur 1). Door de vele interstellaire wolken is het lastig om de afstanden
en de bewegingen van de sterren in de Melkweg te bepalen en daaruit de structuur
ervan af te leiden.

Infraroodwaarnemingen van sterren hebben een grote rol gespeeld bij het goed in
beeld brengen van de structuur van de Melkweg. In het infrarood zijn de stofwolken
namelijk doorzichtig. Uit afstandsbepalingen met infraroodwaarnemingen blijkt dat
de Melkweg bestaat uit een grote schijf van wel 30 kiloparsec (9 × 1017 km; 100 000
lichtjaar) in diameter met een dikte van 0.3 kiloparsec. In deze schijf bevinden zich de
Scutum-Centaurus en Perseus Arm: twee grote spiraalarmen die uit de uiteinden van
een grote centrale balkstructuur groeien. In Figuur 2 valt te zien hoe de Melkweg eruit
zou zien als we deze van buiten de schijf zouden kunnen bekijken. De zon bevindt
zich op 8 kiloparsec van het centrum in een kleine spiraalarm, de Orion Arm.

De spiraalarmstructuren lijken erg op de draaikolkbewegingen van water dat weg-
loopt in een afvoerput. Ook de sterren in de Melkweg staan niet stil: ze draaien onder
invloed van de zwaartekracht rondom de kern. Dat gebeurt met een enorme snelheid.
De zon beweegt met 30 kilometer per seconde rond het galactisch centrum en heeft in
haar vijf miljardjarige bestaan al meer dan twintig rondjes rondom de kern afgelegd.
Aan de binnenkant van de spiraalarmen ontstaan schokgolven, wat samentrekking van
interstellair gas veroorzaakt en aanzet tot stervorming.

Stervorming uit interstellaire materie

De ruimte tussen de sterren is niet leeg. Ze is gevuld met een ijl gas van waterstof
en helium en met stofdeeltjes zoals zand en roet. Dichte concentraties van dit stof en
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Figuur 2: De Melkweg zoals deze er van buitenaf waarschijnlijk uitziet, met twee grote spiraalarmen die eindi-
gen in de centrale bulge die de vorm van een grote balk heeft. Illustratie: NASA/JPL-Caltech.

Figuur 3: Links: opnames van de interstellaire wolk Barnard 68 bij zes verschillende golflengtes. De verduiste-
ring van het licht achter de wolk neemt af bij langere golflengtes, van linksboven met de klok mee. Rechts: een
UV-optisch beeld van de Orionnevel, het dichtstbijzijnde stervormingsgebied. Illustratie: ESO en I. Chekalin.
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gas worden interstellaire wolken genoemd. De stofdeeltjes in de interstellaire ruimte
absorberen en verstrooien al het licht dat hun pad kruist. Dit proces wordt extinctie
genoemd. De interstellaire wolk Barnard 68 is een goed voorbeeld van hoe sterk
de invloed van stofdeeltjes kan zijn (Figuur 3). De figuur laat zien dat de wolk
doorzichtig wordt bij nabije infrarood golflengtes van 2 µm. Dit geeft belangrijke
informatie over de stofdeeltjes. Het betekent namelijk dat de wolk vooral uit kleine
deeltjes van nano- tot micrometer groot bestaat. Als de deeltjes groter zouden zijn,
zou de wolk pas bij langere golflengtes transparant worden. De stofdeeltjes absorberen
niet alleen sterlicht, ze stralen het ook weer uit als warmte. Deze emissie kan worden
waargenomen bij mid-infrarood- tot millimetergolflengtes. Het spectrum van deze
emissie is afhankelijk van de grootte van de deeltjes en de warmtebron. De stofdeeltjes
in Barnard 68 worden nauwelijks verwarmd; ze hebben een temperatuur van −260 ◦C.
Daarom piekt hun emissie bij submillimeter golflengten.

Als de interstellaire wolken zo zwaar worden dat ze onder hun eigen zwaartekracht
of onder de invloed van schokgolven ineenstorten, ontstaan er nieuwe sterren. Het
samengeperste gas wordt uiteindelijk zo heet dat er kernfusie optreedt: een ster is
geboren. Bij deze reacties botsen lichte deeltjes met elkaar en smelten samen tot
zwaardere. Hierbij komt enorm veel energie vrij. De meest voorkomende reactie is
het omzetten van waterstof in helium. In de grootste en zwaarste sterren is de centrale
temperatuur hoger en vinden kernreacties plaats waarbij ook zware atomen ontstaan.
Koolstof, neon, zuurstof, silicium, magnesium en ijzer komen daarbij het meest voor.
Het gas rond de pasgevormde ster raakt geladen door de straling en gloeit op, zoals
duidelijk te zien is in de Orionnevel (Figuur 3). In veel gevallen ontstaan er ook
planeten uit de stof- en gasschijf die rond de pasgevormde ster ontstaat. Er zijn nu
enkele honderden exoplaneten bekend en vele stofschijven rond jonge sterren. De stof-
deeltjes in interstellaire wolken waar stervorming plaatsvindt, zoals in de Orionnevel,
worden tot veel hogere temperaturen verwarmd (−240 tot 30 ◦C) dan de stofdeeltjes
in interstellaire wolken waar nog geen ster is gevormd (−260 ◦C). De emissie van
stof, verwarmd door een pasgevormde ster, piekt daarom bij mid- en ver-infrarode
golflengten. Door sterrenstelsels bij deze golflengtes waar te nemen, kan daarom goed
de stervorming in sterrenstelsels worden gelocaliseerd.

Stervorming vindt plaats zolang er genoeg gas en stof in de sterrenstelsels aanwe-
zig is. Het kan zijn dat een sterrenstelsel gas en stof opneemt uit de materie tussen
de sterrenstelsels. Het meeste gas en stof in sterrenstelsels wordt echter ter plekke
geproduceerd. Veel gas komt namelijk vrij bij een supernova, een explosie van een
zware ster, of wanneer een reuzenster zijn buitenste schillen wegblaast. Dit gebeurt
als de brandstof voor kernreacties in het binnenste van een ster opraakt. De stof-
deeltjes, voornamelijk zanddeeltjes en roet, ontstaan later wanneer het gas rond de
exploderende of stervende ster is afgekoeld en er condensatie optreedt. De kernfusie-
reacties in sterren bepalen dus in belangrijke mate de chemische samenstelling van de
interstellaire materie, planeten en het leven.
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De evolutie van sterrenstelsels

De eerste sterrenstelsels onstaan kort na de oerknal, zo’n 13 miljard jaar geleden, uit
de ineenstorting van de eerste materie. In die eerste periode groeien stelsels vooral
door de samensmelting met andere stelsels. Deze vorm van evolutie verloopt snel
en resulteert in twee klassen melkwegstelsels: elliptische en spiraalvormige stelsels.
Spiraalstelsels bestaan uit een platte schijf met daarin spiraalarmen die rondom een
bulge van sterren draaien. Deze bulge heeft vaak wel wat weg van een klein elliptisch
stelsel. Figuur 4 laat een drieling van nabije spiraalstelsels zien. De schijf in de stelsels
Messier 65 en 66 is zo georiënteerd dat de bulge goed te zien is.

De evolutie in nabije stelsels gaat veel langzamer en kalmer dan in het vroege
heelal. Grote stelsels zullen alleen nog met kleinere stelsels samensmelten en dat
verandert weinig aan het uiterlijk van de grote stelsels. Een andere vorm van evolutie
van nabije stelsels is dat spiraalarmen en stellaire balkstructuren in de schijf ervoor
zorgen dat gas en stof naar de bulge wordt getransporteerd en dat deze zo groter
wordt. Spiraalstelsels komen in verschillende klassen voor. Messier 65 is een stelsel
met een tamelijk grote bulge en dichtgewonden spiraalarmen en wordt wel vroeg-type
spiraalstelsel of klasse Sa stelsel genoemd. Stelsels met een heel plat centrum en open
armen zijn de klasse van de laat-type spiraalstelsels (Sc, Sd). De Melkweg is ook
een laat type sterrenstelsel. Recent onderzoek heeft aangetoond dat zich in een groot
deel van de sterrenstelsels een centraal supermassief zwart gat bevindt. Zwarte gaten
met de hoogste massa hebben bulges met de hoogste massa. Dit duidt er op dat
de groei van het zwarte gat en de sterren eromheen waarschijnlijk gelijktijdig heeft
plaatsgevonden, of in ieder geval gelijk opgaat.

Actieve stelsels

Elliptische stelsels zijn waarschijnlijk het product van de samensmelting van sterren-
stelsels in het vroege heelal gevolgd door een periode van inval van materie op een
supermassief zwart gat. Als sterrenstelsels fuseren heeft dit namelijk een explosie
aan stervorming tot gevolg in de kern van het nieuwe stelsel. Ongeveer tegelijkertijd
smelten de supermassieve zwarte gaten in de centra van de stelsels samen en wordt
het nieuwe zwarte gat nog zwaarder door de materie die het opslokt. Door de enorme
zwaartekracht van een zwarte gat zal de invallende materie zich eerst verzamelen in
een platte, snel roterende schijf, accretieschijf geheten. Door deze hoge snelheid komt
er enorm veel energie en straling vrij. De kern is vaak vele malen helderder dan alle
sterren in het sterrenstelsel samen. Stelsels met zulke heldere kernen worden actieve
stelsels genoemd.

Veel actieve stelsels kenmerken zich naast een heldere kern ook door bundels radio-
straling die vanuit het centrum tot enorme afstanden wegschieten, zoals in Messier 87
(Figuur 5). In sommige gevallen strekken deze jets zich uit tot ver buiten de moe-
derstelsels. De straling wordt veroorzaakt door elektronen die enorm zijn versneld,
en wordt synchrotron straling genoemd. Als de elektronen ver buiten de stelsels in
contact komen met de intergalactische ruimte verliezen ze hun versnelling en ontstaat
er een waaier van radiostraling, ook wel radiolobben genoemd. Bij stelsels met veel
meer radiostraling dan in Messier 87 zijn deze radiolobben veel groter en helderder.
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Figuur 4: Dit cluster van sterrenstelsels staat bekend als de Leeuwendrieling (Leo Triplet). Deze bestaat uit
NGC 3628 (links), Messier 66 (rechtsonder) en Messier 65 (rechtsboven). Alle drie zijn het grote spiraalstelsels.
Illustratie: OmegaCAM.

Figuur 5: Links: uit de kern van het actieve stelsel Messier 87 schiet een bundel radiostraling, ook wel “jet”
genoemd. Deze wordt zowel op kleine milliparsec afstanden (onder) als op grote 6 kpc (rechtsboven) en 40 kpc
afstanden (linksboven) waargenomen. Illustratie: NRAO/AUI. Rechts: kleurenkaart gemaakt door een opname
bij een infraroodgolflengte van 8.0 µm te delen op een opname bij 3.6 µm. In deze kleurenkaart ziet het
binnenste gedeelte van de jet (6 kpc groot) er precies hetzelfde uit als bij radiogolflengtes.
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Als op een hoge beeldresolutie naar deze jets wordt gekeken, is goed te zien dat deze
echt uit de kern vandaan schieten. In sommige gevallen hebben de jets zo’n hoge
energie dat ze ook nog infrarode, optische en UV straling uitzenden.

Opmerkelijk genoeg zijn de kernen van de radiostelsels minder helder dan die van
de actiefste stelsels zonder radiobundels, de klasse van de quasars. Zijn radiostelsels
echt andere objecten dan quasars? Of worden radiostelsels misschien gewoon onder
een andere hoek waargenomen en zitten de kernen van de radiostelsels verstopt achter
grote, torusvormige stofbanden? Als dat het geval zou zijn zouden zulke verstopte
kernen in infrarode opnames even helder zijn als quasars. Op deze golflengtes zou
een stofband de energie van de kern opnemen en ook weer uitstralen. De kern van
Messier 87 is in ieder geval niet zo krachtig als een quasar en is ook niet gehuld in
stof.

Dit proefschrift

Het doel van dit proefschrift is om het stof in de centrale gebieden van sterrenstelsels
beter te leren begrijpen en aan de hand daarvan stervorming. In welke stelsels komt
stof voor, hoe is het ontstaan, wat voor structuur heeft het en wat is de temperatuur-
verdeling? We hebben stervorming en de inval van materie op supermassieve zwarte
gaten kunnen bestuderen in 24 vroeg-type spiraalstelsels door middel van nabij- en
mid-infrarood opnames. In 27 verder weg gelegen radiostelsels hebben we de aan-
wezigheid van centrale stofconcentraties bestudeerd door middel van mid-infrarood
opnames met heel hoge beeldresolutie.

Hoofdstuk 2 — Via kleurenkaarten van de vroeg-type spiraalstelsels, gemaakt
door de opname bij een bepaalde golflengte te delen op een opname bij een andere
golflengte, valt goed te lokaliseren waar het licht van de stelsels gedomineerd wordt
door stervorming en waar door het licht van koude sterren. De spiraalstelsels die we
hebben waargenomen met de IRAC en MIPS instrumenten aan boord van de Spit-
zer Space Telescope maken deel uit van de SAURON verzameling van sterrenstelsels.
Deze verzameling bestaat verder ook uit bolvormige stelsels. Deze stelsels zijn uitge-
breid bestudeerd in zichtbaar licht met behulp van de “integral-field spectrograph”
SAURON en de Hubble Space Telescope. Daardoor is er veel informatie beschikbaar
over de bewegingen van sterren en gas, sterpopulaties en stof en gas in de centrale
gebieden van deze stelsels.

De infraroodkleurenkaarten laten zien dat vroeg-type spiraalstelsels een grote va-
riatie in soorten stervorming vertonen. De bulges van Sa stelsels hebben of heel weinig
stervorming, stervorming in een ring rond de kern, een centrale concentratie, of wijd-
verspreide stervorming. De kleuren laten zien dat er meer stervorming plaatsvindt
oplopend in de reeks van stervormingstoestanden van ring naar geconcentreerd naar
wijdverspreid. De infrarode kleuren van de wijdverspreide stervormingstoestand zijn
vergelijkbaar met die van de stervorming in de schijven van laat-type stelsels.

De stervorming in de schijf van vroeg-type spiraalstelsels vertoont een vergelijkba-
re reeks als de bulge. De stelsels met veel en wijdverspreide stervorming in hun bulge
hebben ook de meeste stervorming in hun schijf. De stelsels met zwakkere stervorming
in de vorm van een ring hebben ook zwakkere stervorming in hun schijf. De stelsels
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met weinig stervorming in hun bulge hebben vergelijkbare stervorming in hun schijf
als die van de schijven van stelsels met een ring of juist ook weinig stervorming. Dat
er zoveel variatie in soorten stervorming is, en dat de mate van stervorming in bulge
en schijf vergelijkbaar is, doet vermoeden dat de bulges van vroeg-type spiraalstelsels
voornamelijk groeien door interne processen. De spiraalarmen, balk- en ovaalvormi-
ge structuren in de schijven zorgen ervoor dat stof en gas naar het centrum wordt
getransporteerd.

Hoofdstuk 3 — Het is een gangbaar idee dat vroeg-type spiraalstelsels twee
soorten bulges hebben met verschillende ontstaansgeschiedenissen: pseudobulges en
klassieke bulges. Als dat zo is, moet er een makkelijke manier zijn om deze bulges van
elkaar te onderscheiden. We hebben verschillende methodes onderzocht. Bulges die
er in 3.6 µm kaarten — die vooral de verdeling van koude sterren weergeven — plat,
onregelmatig of balkvormig uitzien kunnen het best als pseudobulge geclassificeerd
worden en de centra met elliptische vorm als klassieke bulge. De platte bulges komen
het meest voor. Deze pseudobulges zijn het best te omschrijven als centrale schijven
met stof, gas en stervorming. Ze zijn ook te detecteren als een centrale dip in de
snelheidsverdeling van de sterren. Pseudobulges groeien waarschijnlijk alleen door
interne processen. Klassieke bulges zijn mogelijk het resultaat van het evolutieproces
dat in het vroege heelal dominant is: de ineenstorting van de eerste materie en de
samensmelting van de eerste sterrenstelsels.

Hoofdstuk 4 — Een paar van de kernen van de vroeg-type spiraalstelsels (3 uit
24) vertonen ongewoon hete warmtestraling in de [3.6]−[4.5] kleurenkaarten. De kleu-
ren van deze kernen zijn vergelijkbaar met die van nabije actieve stelsels, waaronder
Messier 87, en kunnen niet verklaard worden als straling van sterren of stervorming.
Mogelijk ontstaat de straling door heet stof met een temperatuur van wel 500 tot
900 ◦C dat zich heel dicht bij de accretieschijf van een supermassief zwart gat bevindt
of door de synchrotron straling van versnelde elektronen die van de accretieschijf
wegschieten. Radiokaarten met heel hoge beeldresolutie laten zien dat al deze stelsels
compacte radiokernen bevatten. De stelsels zonder buitensporige infraroodstraling
hebben niet zulke kernen. Dat bevestigt dat de straling met de inval van materie op
een zwart gat te maken heeft. De straling in deze stelsels is zwak ten opzichte van
quasars. Infraroodkleurenkaarten zijn dus een goed instrument om relatief zwakke
actieve kernen in sterrenstelsels op te sporen.

Hoofdstuk 5 — Met VISIR op de Very Large Telescope hebben we heel hoge
beeldresolutie mid-infraroodkaarten van de kernen van vier typen radiostelsels kunnen
maken. We hebben radiostelsels zoals Messier 87 bestudeerd, met sterke radio jets
die in contact met het intergalactische medium eindigen in zwakke lobben, zogeheten
Fanaroff-Riley type I stelsels. Het gas dat we in de kernen van dit soort radiostelsels
zien, bevindt zich altijd in een lage energietoestand. Dit komt niet doordat energeti-
scher gas verstopt zit achter dikke stofbanden. Onze infraroodkaarten laten zien dat
zowel een stofband als een efficiënt slurpend supermassief zwart gat ontbreken in dit
soort stelsels. Dit is ook het geval voor radiostelsels met sterkere radiobundels die
eindigen in grote radiolobben, Fanaroff-Riley type II stelsels, waarin alleen gaswolken
in een lage energietoestand worden waargenomen.

Heldere Fanaroff-Riley type II radiostelsels met gaswolken die wel heldere emis-
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sielijnen in hun spectrum vertonen, verschillen veel van elkaar. Stelsels met brede
emissielijnen hebben allemaal heldere quasarachtige kernen omringd door stofban-
den. Bij de stelsels met smalle emissielijnen, afkomstig van gas dat niet direct van
accretieschijven afkomstig is, zijn er sommige die een dikke stofschijf maar een zwakke
kern hebben. Andere hebben juist een zwakke stofschijf en een efficiënte kern, en bij
weer andere zijn zowel de stofschijf als de kern zwak. Het unificatiemodel van quasars
en radiostelsels lijkt goed te kloppen. Onze infraroodwaarnemingen laten echter zien
dat de torusvormige stofband minder dik is dan eerder gedacht. Dat geldt in ieder
geval voor stelsels die redelijk dichtbij staan. Radiostelsels en quasars die verder weg
gelegen zijn, hebben wellicht dikkere stofringen. Met de volgende generatie telesco-
pen zal gemakkelijk waar te nemen zijn of dat klopt. Met de European Extremely
Large Telescope (E-ELT) en de James Webb Space Telescope (JWST) kunnen deze
en verderweggelegen stofbanden met nog hogere beeldresolutie en lichtgevoeligheid
worden gedetecteerd. Met Herschel en ALMA kan in kaart worden gebracht of deze
kernen ook met kouder stof en gas zijn omgeven. Dan kan worden onderzocht wat de
oorsprong van de stofbanden is. Zijn de stofbanden overblijfselen van een fase waarin
de supermassieve gaten actiever waren? Of staan de kernen net op het punt de stof-
banden op te slokken? Is er naast de accretie ook een fase van heftige stervorming?
Toekomstig onderzoek geeft mogelijk antwoord op deze vragen.


