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Nederlandse Samenvatting

Sterrenstelsels zijn één van de belangrijkste waarneembare onderdelen van het
Heelal waarin we leven. Het begrijpen van hun vorming en evolutie door de

kosmische eeuwen heen zal leiden tot een beter begrip van de geschiedenis van
het Heelal zelf en is daarom één van de belangrijkste disciplines in de moderne
sterrenkunde.

Sterrenstelsels zijn enorme systemen die bij elkaar worden gehouden door hun
eigen zwaartekracht en bestaan uit miljarden sterren, gas en stof. Al naar gelang
hun morfologie werden ze voor het eerst door Hubble (1926) ingedeeld in twee
groepen: spiraalstelsels en elliptische stelsels (zie Fig. 1). Spiraalstelsels hebben
heldere spiraalarmen, vol met stof, die zich opwinden tot een heldere centrale bol
in het centrum, de zogenaamde ‘bulge’. Onze eigen Melkweg is een voorbeeld
van een typisch spiraalstelsel. Elliptische stelsels hebben daarentegen een ellipti-
sche vorm en verschijnen aan de hemel als gladde, bijna kenmerkloze systemen.
Deze twee type systemen verschillen niet alleen in morfologie maar ook in inhoud
van sterren en gas zowel als de fysische processen betrokken bij hun vorming en
evolutie. Elliptische stelsels hebben zeer weinig gas en stof. Omdat sterren wor-
den gemaakt van gas zijn er maar weinig jonge sterren in deze stelsels. Ze zijn
in principe volledig opgebouwd uit een populatie van oude sterren. Spiraalstel-
sels daarentegen hebben zowel jonge als oude sterren. De spiraalarmen in deze
stelsels bevatten grote hoeveelheden gas en stof. Als gevolg daarvan worden op
verschillende plaatsen continu nieuwe sterren gevormd. De centrale ‘bulge’ van
een spiraalstelsel bestaat voornamelijk uit oude sterren.

Elliptische sterrenstelsels, het onderwerp van dit proefschrift, zijn in het bij-
zonder interessant omdat ze een significant deel van de totale stellaire massa in
het lokale Heelal bevatten. Ondanks dat ze als simpele objecten aan de hemel
verschijnen, zijn elliptische stelsels eigenlijk zeer complexe systemen. Ze worden
gevonden in een grote variëteit aan afmetingen, van de grootste tot de kleinste
sterrenstelsels die bekend zijn, en hun structurele eigenschappen zoals helderheid
en kinematica (snelheidsdispersies) kunnen zeer verschillend zijn. Een zeer inte-
ressant gegeven is dat sommige van deze eigenschappen met elkaar samenhangen
via meerdere schalingsrelaties. Dit impliceert dat bij de vorming en evolutie van
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Figuur 1: Linker paneel: Een voorbeeld van een spiraalstelsel van boven gezien:
M74 (NGC 628). Dit stelsel bevindt zich op een afstand van 30 miljoen lichtjaar
in de richting van het sterrenbeeld Vissen. Het ontwerp van de spiraalarmen van
M74, gemarkeerd door de heldere blauwe sterrenclusters en de donkere kosmische
stofbanen, is in vele opzichten gelijk aan onze eigen Melkweg. Rechten: Gemini
Observatory, Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) team. Rechter paneel:
Een voorbeeld van een elliptisch stelsel: M87 (NGC 4486). M87 is een groot domi-
nant sterrenstelsel in het centrum van het Virgo Sterrenstelsel Cluster. Rechten:
Digitized Sky Survey (DSS).

elliptische stelsels enkele gemeenschappelijke fysische processen zijn betrokken
die zich nu uiten in waarneembare eigenschappen. Deze meetbare eigenschappen
kunnen van pas komen bij het bestuderen van sterrenstelselvorming en het testen
van de beschikbare modellen.

Het huidige kosmologische model van sterrenstelselvorming, bekend als het
“Hiërarchische Paradigma”, voorspelt dat sterrenstelsels hiërarchisch vormen door
de aanwas van kleinere objecten die, door de zwaartekracht, samensmelten en de
grotere systemen vormen die we vandaag de dag zien (bijv. White & Rees 1978).
Eén van de beste benaderingen om dit model te testen, en om de stervormingsge-
schiedenis (SVG) van deze stelsels te ontcijferen, is om de stellaire inhoud in detail
te bestuderen.

Net zoals paleontologen het pre-historische leven op aarde besturen door fossie-
len te onderzoeken, kunnen wij de geschiedenis van een sterrenstelsel reconstrue-
ren door middel van de sterren waarvan het is gemaakt. De eigenschappen van de
sterren bevatten een indicatie van hun leeftijd en de chemische samenstelling van
het inter-galactische gas waaruit ze zijn gevormd.

De straling die door een ster wordt uitgezonden wordt diep in de ster gepro-
duceerd en wordt via zijn atmosfeer de ruimte ingezonden. Deze straling bevat
gedetailleerde informatie over de intrinsieke eigenschappen van de stralende ster.
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Sterren worden ingedeeld in verschillende spectraaltypes, afhankelijk van de golf-
lengte waarop de straling van de ster piekt. Dit geeft ook een indicatie van hun
oppervlaktetemperatuur. De magnitude van een ster is een maat van zijn helder-
heid. De kleur van een ster is gedefiniëerd als het verschil tussen de magnitudes
in twee filters (of bereik in golflengte) en is direct gerelateerd aan de oppervlakte-
temperatuur van een ster. Aan het begin van de twintigste eeuw viel het twee
astronomen, E. Hertzsprung en H. Russell, onafhankelijk van elkaar op dat enkele
opvallende en onverwachte patronen kunnen worden waargenomen als de helder-
heden (of magnitudes) van sterren worden weergegeven als functie van hun op-
pervlakte temperatuur (of spectraal type, of kleur). Dit type diagram wordt een
HR-diagram of kleur-magnitude diagram (KMD) genoemd. Later werd ontdekt dat
bepaald concentraties van sterren in deze diagrammen verschillende stadia in de
evolutie van een ster voorstellen. Sterker nog, de positie van een ster in een KMD
is op een unieke manier gekoppeld aan zijn massa, leeftijd en chemische samenstel-
ling. Door KMD’s te maken van een verzameling sterren in een sterrenstelsel en
door sterevolutietheorie toe te passen op een dergelijk diagram, kunnen we direct
de leeftijden en chemische samenstelling van de verschilllende populaties achter-
halen en dus de SVG. Dankzij de komst van de Hubble Space Telescope (HST, zie
Fig. 2), in 1990, werd het mogelijk om individuele sterren van een voorheen onge-
kende (en nog steeds ongeëvenaarde) zwakheid en afstand waar te nemen in vele
sterrenstelsels. Het is heden ten dage mogelijk om de sterevolutie en -vorming in
nabije sterrenstelsels tot in groot detail te bestuderen (zie bijv., Brown et al. 2006;
Barker et al. 2007; Monelli et al. 2010). Deze werken hebben aangetoond dat de
SVG niet alleen significant verschilt van sterrenstelsel tot sterrenstelsel maar ook
binnen hetzelfde stelsel, afhankelijk van de locatie van de verzameling sterren die
wordt bestudeerd (zie de review door Tolstoy et al. 2009).

Helaas staan de meeste elliptische stelsels in het Heelal op een erg grote af-
stand van ons en daarom is het in het algemeen heden ten dage niet mogelijk om
individuele sterren in deze stelsels te zien. We kunnen echter wel het geïntegreerde
licht zien dat door deze sterrenstelsels wordt uitgestraald. Dit licht is een combi-
natie van het licht uitgezonden door alle individuele sterren die zijn gevormd op
verschillende tijden uit verschillende chemische samenstelling, in zo’n stelsel. Het
is daarom belangrijk om uit het geïntegreerde licht de verschillende sterpopulaties
in het stelsel te halen. Dit is echter niet triviaal omdat verschillende combinaties
van sterpopulaties hetzelfde geïntegreerde licht kunnen produceren. Modellen van
sterpopulaties zijn ontwikkeld om het geïntegreerde licht van sterrenstelsels te be-
grijpen en deze modellen zijn zeer ver ontwikkeld om de verschillende populaties
uit elkaar te halen (bijv. Worthey 1994; Bruzual & Charlot 2003; Thomas et al. 2003;
Vazdekis et al. 2010). Niettemin bevatten deze modellen nog steeds meerdere on-
zekerheden en dus is er een dringende noodzaak om deze modellen te vergelijken
met directe waarnemingen van sterren in een elliptisch sterrenstelsel.

In dit proefschrift bestuderen we de sterpopulaties van het elliptische sterren-
stelsel Messier 32 (M32). M32 is een klein sterrenstelsel en de metgezel van ons
buurstelsel Andromeda, M31 (zie Fig. 3), en is op diens schijf geprojecteerd op
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Figuur 2: De ‘Hubble Space Telescope’ (HST) is een observatorium in de ruimte
dat operationeel is sinds 1990. Door de locatie van de HST boven de atmosfeer van
de Aarde kan de HST hoge resolutie beelden van astronomische objecten maken.
Telescopen op de grond zijn begrensd in hun resolutie door de atmosfeer van de
Aarde die variabele verstoringen in de beelden veroorzaakt. In dit proefschrift heb-
ben we gebruik gemaakt van HST-waarnemingen van het elliptische sterrenstelsel
M32. Rechten: NASA en STScI.

slechts 24 boogminuten van diens kern. Door zijn lage helderheid, compactheid
en hoge oppervlaktehelderheid (Bender et al. 1992) is M32 geclassificeerd als een
compact elliptisch (cE) sterrenstelsel. Het voordeel van het bestuderen van dit
specifieke elliptische stelsel is dat we vanwege zijn nabijheid zowel de individu-
ele sterren als het geïntegreerde licht kunnen observeren. Daarom voorziet het
ons van een uniek zicht op de stellaire samenstelling van elliptische stelsels. M32
is daarom een laboratorium van vitaal belang om sterpopulatiemodellen en hun
toepasbaarheid op verder verwijderde sterrenstelsels te testen. Dit kan worden
gedaan door de voorspellingen van de analyse van het geïntegreerde licht te verge-
lijken met de individuele sterren. Tot op de dag van vandaag is er geen consistente
vergelijking van deze technieken gedaan. Sterker nog, de SVG van M32 is nog
steeds onderwerp van discussie. In dit proefschrift bestuderen we de individuele
sterren in de sterpopulaties van M32. Dit doen we met het primaire doel om een
complete SVG van dit stelsel te reconstrueren. Hiervoor hebben we zeer hoge reso-
lutie HST beelden gebruikt die het voor ons mogelijk maakten om de verschillende
sterpopulaties in M32 uit elkaar te halen.

In Hoofdstuk 2 introduceren we een nieuwe set waarnemingen van M32 en
leggen we in detail uit hoe we het tot nu toe meest gedetailleerde KMD van dit
sterrenstelsel hebben gemaakt. Ons veld beslaat 29′′× 26′′ en is 2′ van het centrum
gepositioneerd. We zien dat dit KMD een grote rijkdom aan kenmerken bevat die
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M32

Figuur 3: Het dichtstbijzijnde grote sterrenstelsel Andromeda (M31) met twee
van zijn metgezellen: M32, het onderwerp van dit proefschrift, en M101. M32,
geprojecteerd op de schijf van M31, is het dichtstbijzijnde elliptische sterrenstelsel
waarvoor we de voorspellingen van de analyse van het geïntegreerde licht kunnen
vergelijken met de individuele sterren. Rechten en copyright : Robert Gendler.

de verschillende sterpopulaties in M32 onthullen. Met behulp van evolutionaire
modellen van sterren met een vaste leeftijd en chemische samenstelling en een
groot bereik van massa’s kunnen we het KMD kwalitatief analyseren. Door middel
van deze analyse vinden we dat M32 wordt gedomineerd door sterren van mid-
delbare leeftijd en een oude (8–10 Gjr oud) populatie, met een hoge abondantie*

([Fe/H] ∼ −0.2) en dat het enkele oude (> 10 Gjr) sterren bevat met een lage abon-
dantie ([Fe/H] ∼ −1.6) en mogelijk ook jonge populaties (0.5–2 Gjr oude sterren).

De analyse die in Hoofdstuk 2 is gepresenteerd heeft geholpen om de leeftijden
en abondanties van M32 te bepalen op de positie van ons veld. Echter, een kwanti-
tatieve bepaling van de mix van leeftijden en abondanties, die meer gedetailleerde
informatie over zijn SVG zou verschaffen, vereist meer diepgaande analyse. Dit
wordt gedaan in Hoofdstuk 3. We vergelijken ons waargenomen KMD met een
synthetisch KMD dat is gemaakt van theoretische evolutiemodellen voor een groot
bereik van stermassa’s, -leeftijden en -abondanties. Deze vergelijking, samen met
de hulp van statistische methodes, kan een betrouwbare SVG geven van het ster-
renstelsel dat wordt bestudeerd. Het is belangrijk om op te merken dat sommige
gebieden in het KMD, m.a.w. sommige evolutionaire fases, extra gevoelig zijn voor

* In de sterrenkunde noemen we elk element zwaarder dan waterstof en helium een metaal. De
notatie [M/H] geeft de abondantie van een ster in vergelijking met onze zon. In deze notatie zijn
abondanties [M/H] > 0, = 0, < 0 respectievelijk hoger, gelijk en lager dan de abondantie van de
Zon.
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de leeftijd en/of de abondantie van het stellaire systeem. De hoofdreeks, bijvoor-
beeld, is de evolutionaire fase waarin sterren waterstof verbranden in hun kern.
Wanneer een ster al zijn waterstof in de kern heeft opgebrand begint deze ster
te evolueren. Dit specifieke punt in KMD wordt het hoofdreeks-afbuig-punt (HAP)
genoemd. Omdat de meeste sterren het grootste gedeelte van hun leven op de
hoofdreeks doorbrengen is er een direct verband tussen de informatie uit het HAP
en de leeftijden van de sterren in het sterrenstelsel. Echter, het HAP vervaagt als
een stellair systeem veroudert, en het is dus vaak erg moeilijk om de oudste zwakke
sterren in een sterrenstelsel waar te nemen. Dit was ook het geval in onze studie.
Het oudste HAP van M32 werd niet bereikt in onze opnames en dus konden we uit
dit KMD geen complete SVG verkrijgen. Niettemin konden we wel een gedetail-
leerde jonge en middelbare populatie SVG van M32 afleiden op de positie van ons
veld. We vinden dat M32 een substantiële populatie van 2–5 Gjr oude sterren heeft
die ∼ 42% van de massa bevatten op de positie van ons veld. Voor een elliptisch
stelsel is dit een onverwacht grote populatie van jonge sterren op een grote afstand
van zijn centrum.

In Hoofdstuk 4 zoeken we in onze waarnemingen naar de aanwezigheid van een
specifiek soort variabele ster, zogenaamde RR Lyrae. Deze sterren vertonen een
regelmatige lichtvariatie die wordt veroorzaakt omdat ze radiëel pulseren, m.a.w.
periodieke variaties in de straal van RR Lyrae sterren produceren veranderingen
in hun helderheid. Vanwege het feit dat deze sterren regelmatig pulseren zijn hun
lichtkrommes (lichtvariaties als functie van tijd) gemakkelijk te karakteriseren en
dus kan de aanwezigheid van RR Lyrae sterren in een sterrenstelsel gemakkelijk
worden bepaald. Bovendien verschaffen de RR Lyrae sterren belangrijke informa-
tie over de sterpopulaties waarvan ze afstammen: alleen al hun aanwezigheid geeft
aan dat er een zeer oude ster populatie is, omdat sterren meer dan 10 Gjr oud moe-
ten zijn om RR Lyrae variabelen te produceren. Deze belangrijke eigenschap wordt
nog relevanter omdat RR Lyrae sterren zeer helder zijn en dus tot op grote afstand
kunnen worden waargenomen. Het wordt dan mogelijk om de aanwezigheid van
een zeer oude populatie te bevestigen door alleen maar deze RR Lyrae sterren te
bestuderen. Waarnemingen van de veel zwakkere HAP zijn dan niet meer nodig. In
het door ons bestudeerde veld hebben we RR Lyrae variabelen waargenomen die
tot M32 behoren en hiermee hebben we het bewijs geleverd voor een zeer oude
populatie in dit sterrenstelsel.




