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CHAPTER 14

Dutch Summary

Nederlandse Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we sterpopulaties, stervorming en structurele eigenschappen van

melkwegstelsels. Het gaat daarbij over een groot bereik van vormen van stelsels, te weten blauwe

compacte dwergstelsels (Blue Compact Dwarfs of BCD’s) aan de ene kant tot stelsels met actieve

kernen (Active Galactic Nuclei of AGN’s) aan de andere. Deel 1, dat over BCD’s gaat, is gebaseerd

op studies van twee typische voorbeelden van die klasse, te weten SBS 0335-052 en I Zw 18, die

metaal-abondanties (het relatief voorkomen van chemische elementen zwaarder dan helium; hierna

slechts te noemen abondantie) hebben van respectievelijk slechts 2.5 en 2% van die van de zon.

Astronomen noemen dat “metaal-arm”. Deel 2 betreft waarneemgegevens van meer dan 1000

melkwegstelsels, waarbij de nadruk eerder ligt op een statistische analyse dan op de studie van

individuele objecten.

Deel 1: Blauwe Compacte Dwergstelsels.

Ondanks de vergelijkbare abondantie van de twee BCD’s die hier bestudeerd zijn, geschiedt in

deze stelsels de stervorming op zeer verschillende wijze, alhoewel ook de sterpopulaties uiteindelijk

min of meer vergelijkbaar zijn. Met name:

• Met behulp van een analyse van diepe, gevoelige beeld-opnamen in het nabije infrarood (NIR)

en optische opnamen met de WFPC2 camera van de Hubble Space Telescope (HST) van I

Zw 18 en na vergelijking met model voorspellingen, vinden we dat de sterpopulatie van deze

metaal-arme BCD relatief jong is. De beste composiete fit aan de waarnemingen geeft een

leeftijd voor de geëvolueeerde sterpopulatie van minder dan ongeveer 200 miljoen jaar (Myr);

fits met een oudere leeftijd van ongeveer 500 Myr zijn mogelijk, maar minder overtuigend.

Ons materiaal geeft geen direkte aanwijzingen voor sterpopulaties ouder dan deze 500 Myr in

I Zw 18, alhoewel tot 22% van de massa in sterren in de vorm van zulke oudere sterren (4%

van het licht in de J-band in het NIR) nog onopgemerkt kan zijn. De waargenomen kleuren

van de jonge en intermediaire sterpopulaties zijn significant bëınvloed door de effecten van

het wijd en zeer inhomogeen verbreide gëıoniseerde gas (via emissie van licht) en het stof

(door absorptie en verstroöıing). Gëıoniseerd gas is belangrijk op alle bestudeerde plaatsen

in het stelsel, behalve misschien de stercluster in het noordwesten (NW). Deze conclusie is in

overeenstemming met nieuwe waarnemingen met de ACS camera in HST van Thuan & Izotov
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en ondersteunen het idee dat sterren in BCD’s met een abondantie lager dan 5% van die van

de zon over het algemeen jong zijn.

• De analyse van beelden in het NIR en spectra van de andere BCD, SBS 0335-052, duidt op een

vergelijkbaar resultaat, tenminste betreffende de sterpopulaties. De spectrale karakteristieken

en de breed-band kleuren in het NIR zijn hetzelfde als die van een uiterst jonge (recente)

explosie van stervorming; het merendeel van de stervorming treedt op in dichte, compacte

clusters die jonger zijn dan ongeveer 5 Myr. Het bleek ook mogelijk om grenzen te bepalen

voor de mogelijke bijdrage van een oudere sterpopulatie in SBS 0335-052, namelijk maximaal

15%.

• Echter, anders dan in I Zw 18, toont SBS 0335-052 aanwijzingen voor een substantiële hoeveel-

heid warm stof. Dit is een belangrijk resultaat vanwege de wijd verbreide misconceptie dat

stof niet aanwezig kan zijn in metaal-arme omgevingen. De emissie bij 2-4µm golflengte blijkt

extreem rood te zijn, hetgeen overeenstemt met de extrapolatie van het spectrum in het mid-

infrarood verkregen met de satelliet ISO. Met behulp van waarnemingen van recombinatieli-

jnen van waterstof en de spectrale energie verdeling (SED) in het nabij en midden-infrarood

vinden we verder bevestiging van de aanwezigheid van een absorptie in het optische van meer

dan ongeveer 15 magnituden. Onze data geven aanwijzingen, dat de gebieden van optische

en infrarode emissie verschillend zijn; de optische spectraallijnen komen van een praktisch

stof-vrij gebied met een hoge mate van stervorming en enkele duizenden jonge, hete sterren

van type O en B. Dit gebied ligt langs de gezichtslijn naar een centrale stercluster met zeer

veel stof waarin zich meer dan drie maal zoveel massieve sterren bevinden en die in het optisch

geheel door het stof verborgen wordt. Uit de extinctie leiden we een bovenlimiet af voor de

massa van het aanwezige stof van 105 M�, hetgeen gevormd moet zijn door recente super-

novae. Deze conclusies worden nog versterkt door de gegevens van de Infrared Spectrograph

IRS van de Spitzer Space Telescope (Houck et al. 2004), waarin de absorptie eigenschappen

van de silicaten consistent zijn met een hoge mate van absorptie door stof. Echter, de massa

aan stof geschat voor de nieuwe waarnemingen met Spitzer gedaan waren lijkt nu te hoog;

het IRS spectrum vertoont een piek bij ∼ 28µm, hetgeen een substantiële reductie impliceert

voor de hoeveelheid koeler stof, dat in SBS 0335-052 aanwezig kan zijn.

• Het radio spectrum van SBS 0335-052 is zeer ongewoon. De radio data vertonen een aanzien-

lijke absorptie bij 1.49 GHz en een composiet van een thermische en niet-thermische helling.

De best passende geometrie is er een met de vrij-vrij absorptie homogeen gemengd met de

de emissie van zowel thermische als niet-thermische componenten. Uit een vergelijking van

de waargenomen Brα flux vinden we dat er een aanzienlijke bijdrage moet zijn van stel-

laire winden. De radiostraling lijkt verder oneven verdeeld en niet min of meer gelijkelijk

verspreid over het stelsel en is geassocieerd met de twee helderste sterclusters. Omdat de

stervormings explosie zo jong en compact blijkt te zijn is het moeilijk om de niet-thermische

radiostraling te interpreteren als het resultaat van een diffusie over een tijdschaal van 107

tot 108 jaar van electronen die versneld zijn in een aantal supernova explosies, hetgeen het

gebruikelijke mechanisme is dat voor oudere en meer omvangrijke stervormingsexplosies geldt.

In tegenstelling daarmee schrijven we de niet-thermische radiostraling toe aan een ensemble

van compacte supernovaresten, die uitdijen in het interstellair medium, zoals op vergelijkbare

wijze is waargenomen in een ander stelsel met een stervormingsexplosie, namelijk M82.

• Onze studies van I Zw 18 en SBS 0335-052, tesamen met een onderzoek van een grotere

groep van metaal-arme BCD’s (Hunt et al. 2003), leidt tot de conclusie dat in omgevingen

van lage abondantie twee zeer verschillende verschijningsvormen van stervorming optreden,

die we aanduiden met “actief” en “passief”. De “actieve” BCD’s bevatten super-sterclusters
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(SSC’s) and worden gekarakteriseerd door een compacte afmeting, aanwezigheid van veel

H2, grote optische diepte voor absorptie door stof en een hoge temperatuur van het stof;

de “passieve” BCD’s zijn meer diffuus met koeler stof en bevatten geen SSC’s en geen grote

hoeveelheden H2. De modellen, die we in hoofdstuk 6 hebben gepresenteerd suggeren dat het

verschil tussen de twee regime’s begrepen kan worden als een verschil in de “compactheid”

van het stervormingsgebied: een “actieve” vorm treedt op als het gebied compact en dicht

is en een “passieve” als het gebied diffuus is. In een actief stervormingscomplex is het stof,

dat geproduceerd wordt in Type II supernovae in een compacte configuratie, in staat om

effectief de verwarmende fotonen om te zetten naar infrarode fotonen en om aanleiding te

geven tot een snelle vorming van moleculaire waterstof over een periode van enkele miljoenen

jaren. We stellen de hypothese voor dat het actieve regime wel eens zou kunnen domineren

op grotere roodverschuiving; de nieuw surveys met Spitzer (zoals bijvoorbeeld SWIRE) zou

kunnen helpen deze voorspelling te bevestigen of verwerpen.

De eigenschappen van de twee BCD’s met lage abondantie, die we hier bestudeerd hebben,

zijn echter niet uniek. Onder de bekende populatie van BCD’s vinden we diverse voorbeelden van

melkwegstelsels met hetzij actieve (NGC 2366, NGC 5253, II Zw 40), hetzij passieve eigenschappen

(VII Zw 403, Mrk 59, UM 311). Verder is de “dichotomie” tussen actieve en passieve vormen

niet beperkt tot omgevingen met een lage abondantie (Hunt, Giovanardi & Heloe 2002). Passieve

stervorming vindt plaats in de meeste schijven van melkwegstelsels en wel in laag tempo en in diffuse

gebieden van lage dichtheid; actieve stervorming vindt plaats in dichte sterclusters met duidelijke

tekenen van emissie en absorptie door stof.

Deel 2: “Bulges”, Schijven en Kernen van Spiraalstelsels

Spiraalstelsels zijn het andere uiterste van de populatie van melkwegstelsels ten opzichte van

BCD’s in termen van hun massa, helderheid, leeftijd en chemische evolutie. Net zoals in BCD’s

vormen zich sterren in melkwegstelsels van latere typen, maar dan in geheel andere omgevingen.

Geheel anders dan in BCD’s echter hebben spiraalstelsels over het algemeen goed gedefiniëerde

structurele componenten binnen goed geordende snelheidsvelden die gëınterpreteerd worden als

teken van dynamisch evenwicht ten gevolge van rotatie. De assymmetrische en niet-assymmetrische

structurele componenten in heldere spiraalstelsels zijn bestudeerd in Deel 2 van dit proefschrift.

In de eerste plaats is de nadruk gelegd op de “bulges” (de oude, min of meer bolvormige structuren

in de centrale delen van de schijfstelsels, die voornamelijk uit oude sterren bestaan) en de schijven

en hun relatie tot verschillende typen van kernen, tesamen met hun stellaire samenstelling. Verder

werd de niet-assymetrische structuur in de stelsels bestudeerd op zowel kleine (rondom de kern)

als wel grote (verscheidene kpc) schaal. Dankzij het grote aantal stelsel dat bestudeerd is, zijn een

aantal belangrijke tendensen aan het licht gekomen.

• De schalings-relaties van bulges en schijven voor over 100 schijfstelsels hangen af van het

Hubble type T en de vorm van de bulge, zoals die is gedefineerd door de Sérsic index n.

Met toenemend Hubble type T worden de bulges minder helder en wordt hun oppervlakte-

helderheid op de effectieve straal < µB
e > zwakker; dezelfde parameter voor de schijf < µD

e >

vertoont eenzelfde, zij het zwakkere tendens. Als de parameters voor de bulge (effectieve

oppervlaktehelderheid < µB
e >, effectieve straal rB

e an absolute magnitude MB) vergeleken

worden met die voor de schijf (< µD
e >, rD

e , MD) vinden we een nauwe correlatie voor n = 1

(exponentiële) bulges. De correlaties worden systematisch slechter als we n laten toenemen

zodanig dat voor n = 4 de bulges grotendeels onafhankelijk zijn geworden van hun schijven.

De Kormendy relatie tussen < µB
e en rB

e blijkt af te hangen van de bulge parameter n; de

twee parameters zijn sterk gecorreleerd voor n = 4 bulges (parametrische correlatie coëfficiënt

r = 0.8) en in toenemende mate minder sterk voor afnemende n; schijf parameters < µD
e >
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en rD
e correleren goed (r = 0.7). Exponentiële bulges lijken sterk gerelateerd tot hun on-

derliggende schijven, terwijl dat minder geldt voor bulges met een hogere n; n = 4 bulges in

hun schijven hebben kennelijk geen relatie. We interpreteren deze resultaten als zijnde het

meest in overeenstemming met een seculair evolutie scenario, waarbij de dissipatieve processen

in de schijf verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van de bulges in de meeste spiraalstelsels.

• We hebben ook gevonden dat de snelheidsdispersie in de bulge σe niet voldoende is om precies

de massa van een centraal zwart gat (BH) te bepalen; hoe de massa in de bulge verdeeld is (via

de effectieve straal Re bijvoorbeeld) is ook van belang. In het licht van de sterke correlaties

onder de eigenschappen van de bulges en de massa van de BH meten we nieuwe, precieze

parameters in het NIR voor de bulges in stelsels met een goed bepaalde BH massa. Door het

combineren van de effectieve straal Re van de bulge, die we in onze analyse bepaald hebben,

met σe vinden we een sterke lineaire correlatie (rms spreiding ongeveer 0.25 dex) tussen de

BH massa en de viriaal massa van de bulge (∝ Reσ
2
e). Een gedeeltelijke correlatie-analyse

laat zien, dat de BH massa afhangt van zowel σe als van Re and dat beide variabelen nodig

zijn om de correlaties tussen BH massa en andere bulge eigenschappen te bewerkstelligen.

• Met behulp van NIR beeldopnamen van 30 Seyfert en stelsels met een stervormingsexplosie

(“starburst”) zijn we in staat geweest om grenzen te bepalen aan de relatieve leeftijden van

de sterpopulaties. Azimuthaal gemiddelde elliptische helderheidsprofielen laten zien, dat de

binnen- en buitendelen van de schijven van Seyferts en starbursts consistent zijn met een laat-

type sterpopulatie, en niet significant verschillen met de mate van activiteit (de activiteits-

klasse) in de kern; echter kleur-kleur diagrammen per pixel geven aan dat de mix van sterren

in de meeste type 2 Seyfert stelsels een duidelijke bijdrage heeft van een populatie met een

intermediaire leeftijf (3 − 5 × 108 jaar). Verder is het zo, dat terwijl de meeste starburst

stelsels onregelmatige structuur tonen in hun binnendelen, de meeste Seyferts dat niet doen.

We concluderen hieruit, dat de stervorming die nu plaatsvidt in de binnendelen van starbursts

te herkennen is aan de aanwezigheid van stof (en gas); de afwezigheid van zulke tekenen in

beide typen Seyferts impliceert dat episoden van versterkte stervorming ofwel afwezig zijn

ofwel erg lang geleden plaatsvonden. De blauwe kleur van Seyferts van type 2 suggereert

echter dat een explosie van stervorming in feite niet meer dan 109 jaar geleden moet hebben

plaats gevonden, terwijl de normale kleuren van de Seyferts van type 1 impliceren dat elke

episode van toegenomen stervorming significant langer geleden moet zijn geweest.

• Een scheiding van bulge en schijf in stelsels toont aan dat Seyfert 1 en starburst bulges lijken

op die van vroeg-type stelsels, zowel in structuur als kleur, waarbij de bulge-kleur (J −K)b

obgeveer 0.1 magnitude roder is dan de schijf-kleur (J −K)d. Seyfert 2 bulges daarentegen

zijn blauwer dan normaal met (J −K)b ∼ (J −K)d. Seyfert schijven (vooral bij type 1), in

tegenstelling tot bij starbursts, zijn abnormaal helder (in oppervlaktehelderheid), significant

meer dan zelfs de helderste normale schijven. In Seyferts en in starbursts tonen de HI massa

fractie en de massa-lichtkracht verhoudingen (M/L) een anticorrelatie, en we schrijven de

hoge gasmassa fracties en lage M/L’s in starbursts en verschillende Seyferts toe aan nog

plaatsvindende stervorming. Zulk veel voorkomend gas in Seyferts zou de vorming van balken

(“bars”) in de schijven kunnen verhinderen, hetgeen zou kunnen verklaren waarom actieve

stelsels niet altijd een bar hebben. Intigerend als dit moge zijn, deze resultaten zullen eerst

bevestigd moeten worden in een grotere steekproef en zulk werk is in uitvoering (Stevenson

et al. 2002).

• Om beter de stervormings-eigenschappen van de 891 stelsels in het “Extended 12µm Sample”

(E12GS) te kunnen onderzoeken, hebben we de grote-schaal niet-assymetrische morfologische

eigenschappen, zoals die zijn gedefinieerd in de Third Reference Catalogue RC3, vergeleken
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voor verschillende activiteitsklassen. Tot onze verbazing hebben stelsels met AGN’s (Seyferts

en zogenaamde LINERs) dezelfde mate van voorkomen van balken (“bars”) als normale (niet-

actieve) stelsels, maar treden ringen significant meer op dan in normale stelsels of starbursts.

De LINERs hebben een frequenter voorkomen van ringen in de binnendelen, terwijl Seyferts

ringen in de buitendelen verschillende malen frequenter voorkomen dan in normale stelsels.

De verschillende vormingstijdschalen van balken en ringen vormen een mogelijke interpretatie

van deze verschillen. Balken vormen dan relatief snel en transporteren materie (door de

herverdeling van hoekmoment) naar de centrale delen van de stelsel, waarbij mogelijk een

korte (bijvoorbeeld minder dan zo’n 108 jaar) explosie van stervorming gëınduceerd wordt.

Ringen in de buitendelen hebben veel meer tijd nodig om te vormen, aangezien ze na de balk

gevormd moeten worden. Deze zouden geassocieerd zijn met meer intense activiteit in de kern

als het 109 jaar of meer duurt om voldoende materie naar het centrum te transporteren en

voor het zwarte gat om materie als “brandstof” te verzamelen, zodat inmiddels de balk zou

kunnen zijn begonnen op te lossen. Ringen in de binnendelen vormen dan eerder dan die in

de buitendelen met een vormingstijdschaal vergelijkbaar met de balken. Het zou zo kunnen

zijn, dat na een interactie of een instabiliteit die aanleiding geeft tot een invallen van gas,

het stelsel in de eerste stadia mogelijk een toenemende mate van stervorming in zijn centrale

delen ondervindt, terwijl het later waarschijnlijker is dat het LINER-activiteit vertoont en nog

later mogelijk dat van een Seyfert. Dit evolutionair scenario is in overeenstemming met de

resultaten van beeldopname studies op veel kleinere steekproeven, maar numerieke simulaties

zijn nodig om beter te definiëren wat de relatie is onder de niet-assymetrische eigenschappen

die we in onze studie gebruikt hebben.

• De morfologie op kleinere schalen in de AGN’s en starbursts zijn verder geanalyseerd met

NICMOS beelden opgenomen met HST voor 250 spiraalstelsels. We hebben diverse verschillen

gevonden onder de stelsels met verschillende typen van activiteit, die een relatie kunnen

hebben met processen van toevoegen van gas aan de kern voor de activiteit (“brandstof”):

de HII en starburst stelsels tonen de sterkste verstoring van elliptische isofoten, terwijl de

normale stelsels en LINERs de minst verstoorde morfologie hebben. De Seyfert 2 stelsels

hebben significant vaker verdraaingen van de isofoten dan elke andere categorie, en de Seyferts

1 hebben het minst balken. De morfologische verschillen tussen Seyferts 1 en 2 suggereren

dat er meer aan de hand is dan eenvoudigweg de hoek waaronder we de centrale motor van

de activiteit zien. Het zou kunnen corresponderen met verschillende evolutionaire stadia.

Veel van de resultaten, die we in deel 2 gepresenteerd hebben zijn gëınterpreteerd in een evolutionair

kader. Direkte aanwijzingen voor seculaire evolutie zijn echter moeilijk te verkrijgen. Omdat we als

waarnemers niet in staat zijn om melkwegstelsels over voldoend lange perioden te volgen, moeten

we conclusies afleiden uit indirecte aanwijzingen. Studies van de morfologie zoals in dit proefschrift

kunnen op diverse wijzen worden gëınterpreteerd en de eenvoudigste interpretaties kan niet altijd

eenduidig worden gedefinieerd. Meer en betere simulaties kunnen helpen om de morfologische

details beter te dateren, en een beter begrip te geven voor de causale verbanden tussen balken,

ringen en spiraalstructuur, en het effect dat die hebben op de ruimtelijke verdeling van gas en

sterren in melkwegstelsels.










