
 

 

 University of Groningen

Kinematics and stellar populations of dwarf elliptical galaxies
Mentz, Jacobus Johannes

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:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Mentz, J. J. (2018). Kinematics and stellar populations of dwarf elliptical galaxies. [Thesis fully internal
(DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

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/d14fd798-ea42-45d2-9b92-aacd45ed9c3b


Afrikaanse samevatting

Astronomiese waarnemings het al vanaf die Babiloniese en Griekse tye, verskeie kere,
nuwe insigte opgelewer en gelei tot groot veranderinge in ons algemene begrip van
die waarneembare heelal. So ook, aan die begin van die laaste eeu, is die ontdekking
gemaak dat ons Melkweg sterrestelsel nie die enigste van sy soort is nie. Alhoewel baie
ander voorwerpe, genaamd newels, vroeër waargeneem is, was die algemene indruk,
onder sterrekundiges, dat dit deel gevorm het van die Melkweg sterrestelsel. In die
vroeë twintiger-jare het Edwin Hubble die 2.5 meter Hooker teleskoop van die Mt.
Wilson observatorium gebruik om waarnemings van die sogenaamde newels te maak.
Sy bevindinge het gelei tot ‘n groot deurbraak in ons beeld van die heelal en het
die onstaan van ekstra-galaktiese navorsing tot gevolg gehad. Hubble het aangetoon,
deur verskeie afstandsmetinge, dat ander sterrestelsels vêr buite die grense van ons eie
Melkweg sterrestelsel bestaan.

‘n Klassifikasie sisteem (sien Figuur A.10) is deur Hubble opgestel waarvolgens
sterrestelsels geklassifiseer kan word, in verskeie klasse, as elliptiese of spiraal stelsels.
Die klassifikasie sisteem het ontstaan om die eienskappe van verskillende sterrestelsels
van mekaar te onderskei. Met die tegnologiese vooruitgang in die laaste dekades, het
dit moontlik geword om kleiner en dowwer sterrestelsels op groter afstande waar te
neem. Dit het gelei tot ‘n meer uitgebreide klassifikasie sisteem met uitbreidings soos
byvoorbeeld onreëlmatige stelsels wat ook die dwerg-sterrestelsels insluit. In die studie
van sterrestelsels word gepoog om met behulp van die waarneembare eienskappe, meer
kennis te versamel oor die vormings- en ontwikkelings geskiedenis van ‘n bepaalde
klas stelsels. Die vorming en eienskappe van sterrestelsels in groepe word deur baie
verskillende faktore bëınvloed, waar die fokus, in hierdie proefskrif, val op dwerg-
elliptiese sterrestelsels.
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Figure A.10 – Hubble se weergawe van die klassifikasie skema van newels volgens morfologiese
tipe (Hubble, 1929).

A.3.6 Dwerg-sterrestelsels

Alle sterrestelsels kom meestal in groepe voor waar die interaksie tussen verskillende
stelsels ‘n groot invloed het op die vorming en evolusie van individuele stelsels. Daar
is bevind dat ‘n verband bestaan tussen die morfologie van sterrestelsels en die
digtheid van die omgewing waarin hulle voorkom. Volgens die verband kom spiraal
sterrestelsels meestal buite ‘n groepsomgewing voor terwyl ellipsiese sterrestelsels in
digter groepsomgewings gevind kan word.

Interaksies is moontlik tussen individuele stelsels, in die vorm van gravita-
sionele interaksies, asook tussen stelsels en hulle omgewing, waarin hulle eienskappe
(morfologies en sterpopulasies) beinvloed kan word deur die inwerking van verskeie
omgewings faktore. Vir dwerg-sterrestelsels is die effek van hierdie interaksies van
besondere belang omdat die gravitasionele potensiaal, wat die sterre in die stelsel
deur gravitasiekrag bymekaar hou, baie kleiner is as in hoë massa stelsels. Dit het
tot die gevolg dat dwerg-sterrestelsels in besonder kwesbaar is vir die uitwerking wat
omgewingsfaktore op hulle vorming en evolusie het.

Dwerg elliptiese-sterrestelsels (dEs) is die volopste tipe sterrestelsel in die heelal
en word in meeste groepe van sterrestelsels in groot hoeveelhede aangetref. Hulle
word gekenmerk deur ‘n lae liggewendheid en oppervlakhelderheid met absolute B
magnitudes tussen -18 en -14. Alhoewel baie vordering op die gebied gemaak is,
bestaan daar nog baie onsekerheid oor die vorming van dEs. Die twee mees populêre
teorië rondom die moontlike vormingsproses van dEs, sluit in:

• die sogenaamde hiërargiese samesmelting, waardeur kleiner sterrestelsels, wat
gesien kan word as die boustene tot groter stelsels, keer op keer saamsmelt om
die hedendaagse groot stelsels te vorm, en

• dat dEs die eindproduk is van herhaalde gravitasionele interaksies wat plaasvind
tussen kleiner spiraal sterrestelsels en groter sterrestelsels in groepe. Interaksies
tussen ‘n invallende klein spiraal stelsel en die groep omgewing kan ook moontlik
die morfologiese veranderinge tot gevolg hê wat in dEs waargeneem word.



153

A.3.7 Waarnemings en spektroskopiese analise

Om die bogenoemde teorië te ondersoek, met betrekking tot die vorming en eienskappe
van hierdie dwerg-stelsels, is dit noodsaaklik om uitgebreide waarnemings van dEs te
maak waardeur eienskappe van die kinematika en ster-populasies deeglik bestudeer
kan word. Vir hierdie doel is ‘n aantal dEs in die Fornax groep van sterrestelsels
waargeneem. Die Fornax groep is, naas die Virgo groep, die grootste en naaste groep
van sterrestelsels, geleë op ‘n afstand van byna 70 miljoen ligjare vanaf die Melkweg.
As gevolg van die lae liggewendheid en oppervlakhelderheid van dEs, is enige goeie
waarneming van die stelsels ‘n besondere tydsame proses sodat die nodige sein tot ruis
verhouding in die data bereik kan word. Die groot afstand van die Fornax groep het
ook tot die gevolg dat geen individuele sterre van die dEs waargeneem kan word nie,
maar slegs die gesamentlike bydrae van sterre in die sterrestelsel.

Vir die doel van ‘n kinematika en ster-populasie studie is dit ook noodsaaklik
om ‘n spektroskopiese ondersoek te doen, waarin die lig-spektrum van ‘n voorwerp
ontleed word in verskillende golflengte-gebiede. Die spektrum, wat lig intensiteite
by verskillende golflengtes aandui, bevat verskeie spektraal-lyne in die optiese gebied
wat afkomstig is van prosesse in die atmosfere van die sterre in die sterrestelsel. Die
spektraal-lyne ontstaan as gevolg van die uitstraling en absorpsie van elektromagni-
etiese straling in atome met spesifieke energie oorgange, waarin die afdruk van verskeie
chemiese elemente duidelik sigbaar is.

In die tagtiger-jare is ‘n nuwe spektroskopiese tegniek ontwikkel, genaamd integrale
veldspektroskopie (IVS), waarmee die moontlikheid ontstaan het om ‘n spektrum uit
enige gegewe posisie van ‘n uitgebreide voorwerp (bv. ‘n sterrestelsel) te onttrek.
Verskeie IVS tegnieke is reeds ontwikkel, met die oorkoepelende idee dat ‘n spektrum
van elke beeld-element uit ‘n enkel bloodstelling van ‘n voorwerp onttrek kan word.
Deur hierdie tegniek te gebruik kan die waargenome spektra ook herrangskik word
tot ‘n data-kubus waarin die beeld van die voorwerp saamgestel kan word (sien
Figuur A.11 vir ‘n skematiese voorstelling) vir verdere analise. In die studie word
daar gebruik gemaak van die vooraanstaande MUSE (Multi Unit Spectroscopic
Explorer) en die VIMOS spektrograaf (VIsible Multiobject Spectrograph). Die MUSE
instrument beskik oor ‘n groot golflengte gebied (4750-9350 λ) met die moontlikheid
om ∼ 314 × 314 spektra oor ‘n gebied van 1x1 boogminute gelyktydig waar te neem
en is gebruik vir die observasie van NGC 1396. Die VIMOS instrument beskik oor ‘n
kleiner veld (27 x 27 boogsekondes) en golflengte gebied (3750-5200 λ) en is gebruik
om 10 ander dwerg stelsels (FCC 43, FCC 55, FCC 143, FCC 148, FCC 152, FCC
190, FCC 249, FCC 255, FCC 277, FCC 301) in die Fornax groep waar te neem.

Die analise van die lig-spektrum uit ‘n bepaalde gebied in die stelsel kan dus
inligting verskaf oor die relatiewe beweging van sterre ten opsigte van die stelsel
(bv. rotasie). In ‘n roterende stelsel sal die posisie van die waargenome spektraal-
lyne verskuif word vanaf die rusposisie, na langer (rooi) of korter (blou) golflengtes
afhangende van die rigting van beweging relatief tot die waarnemer, soortgelyk aan
die Doppler-effek vir klank. Ook kan die dominante ster-populasie wat aanwesig is
in ‘n bepaalde gebied van die stelsel geidentifiseer word deur die sterkte van die
spektraal-lyne te meet en te vergelyk met eienskappe van bekende ster-populasies.
Met hierdie inligting kan die sterformasie geskiedenis, oftewel die ouderdom van
verskillende ster-populasies van die stelsel, bepaal word en kan daar ook vasgestel
word watter tipe massa verdeling (Initial mass function in Engels; IMF) die sterre in
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Figure A.11 – Skematiese voorstelling van die MUSE data kubus met ‘n spektrum wat
ontrrek is uit die sentrale gebied van die dwerg-elliptiese sterrestelsel NGC 1396.

die stelsel oorspronklik gehad het. Die laasgenoemde eienskap van ‘n ster-populasie is
‘n belangrike kenmerk wat die kleur, helderheid en leeftyd van ‘n spesifieke populasie
bepaal.

A.3.8 Hierdie proefskrif

In hierdie proefskrif is die fisiese eienskappe van dwerg-sterrestelsels ondersoek met die
fokus op die kinematika en ster-populasies met behulp van integrale veldspektroskopie.
Die doel van die studie is om die meganismes, verantwoorderlik vir die vorming en
transformasie/evolusie van dwerg-sterrestelsels, en die rol van die omgewing beter te
kan verstaan. Die Fornax groep was spesifiek gekies vir die studie vanweë die meer yl
samestelling en kompakte aard van die groep. Die ylheid van die groep veroorsaak dat
die verskeie vormings en transformasie meganismes beter van mekaar onderskei kan
word en die kompakte aard kan lei tot ‘n verskerping in die effek van die meganismes.

In hierdie proefskrif is elf dwerg-sterrestelsels bestudeer wat eweredig verspreid is in
die Fornax groep. In Hoofstuk twee is gefokus op die ster-populasies en die chemiese
eienskappe van ‘n enkel dwerg ellipsiese sterrestelsel, NGC 1396. Hierdie stelsel is
geleë in die sentrale deel van die Fornax groep op ‘n klein geprojekteerde afstand
vanaf die sentrale massiewe elliptiese stelsel NGC 1399. NGC 1396 kom voor as ‘n
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tipiese dwerg-elliptiese stelsel in ‘n onverstoorde toestand. Deur gebruik te maak van
integrale veldspektroskopie, m.b.v die MUSE instrument, is die volgende bevindinge
gemaak i.v.m die dwerg-elliptiese sterrestelsel NGC 1396:

• Die liggewendheids-geweegde ouderdom van die stelsel is bepaal as ∼ 6 Giga-jaar
en is soortgelyk aan ouderdomme wat reeds bepaal is vir dEs van gelyksoortige
massa. Deur die spektra van verskeie annulusse the bestudeer is gevind dat die
stelsel ‘n positiewe ouderdomsgradient besit. Dit kom ook ooreen met onlangse
fotometriese studies waarin aangedui is dat die stelsel ‘n blou kern gebied bevat
met groot persentasie jong sterre. Ons het ook gevind dat die stelsel ‘n negatiewe
metaal gradient vertoon, wat beteken dat die sentrale ster-populasie ‘n hoër
metaalinhoud bevat, waar die metaalinhoud ‘n aanduiding is van die hoeveelheid
chemiese elemente in ‘n voorwerp wat swaarder is as Waterstof en Helium.

• Deur die verhoudings van verskeie chemiese elemente te bestudeer is gevind
dat relatief groot hoeveelhede Kalsium en lae hoeveelhede Natrium in die
stelsel gevind is, alhoewel die teenoorgestelde bekend is vir groot elliptiese
sterrestelsels. ‘n Interessante verband is gevind tussen die hoeveelheid Natrium
[Na/Fe] en die metaalinhoud [Fe/H] van sterrestelsels. Ons het aangedui dat die
verband sigbaar is vanaf dwerg-sterrestelsels in ons Lokale Groep tot reuse vêr
afgeleë sterrestelsels. ‘n Sterk metaalafhanklikheid van die Natrium verryking
van ‘n ster-populasie kan gesien word as ‘n moontlike verklaring vir die bestaan
die verband.

• Die sterformasie-aktiwiteit tesame met die chemiese verhoudings dui op ‘n
verlengde sterformasieperiode waarin die ster-populasie ‘n skyfagtige opbou
ondergaan het. Ons het ook ‘n beduidende verskil in die helderheids- en massa-
geweegde ouderdom gevind, wat ook die uitgebreide aard van die ster-populasie
ondersteun.

• Deur die spektra van die sterrestelsel te pas met ‘n verskeidenheid van ster-
populasie modelle, is die aanvanklike massa-funksie van sterre in die stelsel
(IMF) die beste beskryf deur ‘n Kroupa-tipe verdeling. Die Kroupa-tipe
verdeling word gesien as ‘n verdeling waar hoër massa sterre ‘n groter bydrae
lewer in die aanvanklike massa-funksie. Ons het dus ‘n verdeling met ‘n groter
bydrae van lae massa sterre uitgesluit vir die stelsel, wat ook aanvaar word as
‘n meer gunstige massa verdeling vir die meeste reuse elliptiese sterrestelsels.

Die studie, soos bespreek in Hoofstuk 2, lewer die voordeel om ’n volledige beeld van
‘n enkele tipiese elliptiese dwerg sterrestelsel te bied, wat ’n gedetailleerde beskrywing
van sy ster-populasie eienskappe insluit. Om egter ook die omgewingsinvloed op hierdie
dwergstelsels te bestudeer, is dit nodig om ’n steekproef van verskeie dwerg-stelsels met
’n groot ruimtelike verspreiding te bestudeer. In Hoofstuk 3 het ons die kinematika
van tien dwerg-sterrestelsels in die Fornax-groep bestudeer. Hierdie tien sterrestelsels
(FCC143, FCC148, FCC152, FCC190, FCC249, FCC255, FCC277, FCC301, FCC55,
FCC43) is gekies as deel van ’n steekproef van 20 dwergstelsels en waargeneem met
die VIMOS IFU spektrograaf. Ons het die graad van rotasieondersteuning geanaliseer
in terme van die spesifieke ster-hoeksmomentum, λR, as funksie van groep-sentriese
afstand. Ons steekproef is ook op die Fundamentele Vlak (Fundamental Plane in
Engels; FP) geplaas vir ‘n vergelyking met ‘n steekproef van Virgo groep dwerg-stelsels
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en die empiriese verband wat vir meeste reuse elliptiese sterrestelsels geld. Ons het
tot die gevolgtrekking gekom dat:

• Vir dwerg-sterrestelsels in beide die Fornax- en Virgo groep merk ons ‘n afwyking
van die FP, in vergelyking met die empiriese verband wat waargeneem word vir
reuse-elliptiese sterrestelsels. Dit dui daarop dat dwergstelsels ‘n hoër massa tot
ligverhouding het in vergelyking met reuse elliptiese stelsels wat deur ‘n verskil
in sterformasiegeskiedenis veroorsaak word.

• twee sterrestelsels in ons steekproef bevat kinematies ontkoppelde kerne (kine-
matically decoupled cores in Engels; KDCs). KDCs word gekenmerk aan rotasie
van die kern gebied wat onafhanklik in vergelyking met die res van die stelsel
voorkom. As gevolg van die hoë snelheid interaksies in die groep, is ‘n KDC
nie ’n waarskynlike struktuur om in dwergstelsels te ontwikkel nie, vanweë hulle
lae gravitasiepotensiale. Daar word dus voorgestel dat hierdie strukture meer
waarskynlik gevorm word deur laer-snelheid interaksies tussen sterrestelsels in
’n kleiner en minder digte groep of in omgewings wat moontlik sal lei tot die
latere vorming van ‘n groep.

• ’n Soortgelyke hoeveelheid rotasie-ondersteuning is waargeneem vir ons gekose
steekproef in vergelyking met dwerg-sterrestelsels van die Virgo-groep. In
die algemeen is die rotasie-ondersteuning minder as dié van reuse elliptiese
stelsels. Ons sien ook ‘n geringe tendens in die rotasie-ondersteuning, λR, as
’n funksie van groep-sentriese afstand. Die feit dat sentraal geleë dEs meer
druk ondersteuning ondevind as dié in die buitewyke van die groep, dui op ‘n
omgewingseffek wat verantwoordelik kan wees vir die verwydering van sommige
van die aanvanklike hoeksmomentum of rotasie van die invallende stelsels in die
groep.

In Hoofstuk 4 is ’n sterpopulasie-analise toegepas op dieselfde steekproef as
in Hoofstuk 3. Die populasie-analise behels die gebruik van die volle spektrale
passing (Full Spectral Fitting in Engels; FSF) metode in vergelyking met die
meer konvensionele lynsterkte-analise. Ons het ook verskillende scenario’s in die
ster-populasie passing vergelyk. Dit behels die passing van ’n enkele populasie,
’n kombinasie van twee populasies waarvan die ou komponent nie varieer nie,
en ’n geweegde samestelling van alle moontlike populasies. Ons het die ster-
vormingsgeskiedenis en metaalinhoud bepaal vir alle sterrestelsels in die steekproef.
Hieruit het ons gewys dat:

• vier uit die tien dEs in ons steekproef kan die beste beskryf word deur gebruik te
maak van twee populasie komponente. Die twee komponente sluit in ’n jonger
en meer metaalryke sentrale populasie tesame met ’n ou metaal-arm populasie.
Ons steekproef vertoon ’n groot verskeidenheid ouderdomme wat wissel tussen
twee en 14 Giga-jaar, soos verkry uit die FSF en indeksmetode.

• die berekende waardes van die metaalinhoud, deur beide metodes, het gewissel
tussen -0,9 en 0,2 dex. Ons het met behulp van indeks-indeksdiagramme
aangedui dat al die stelsels, behalwe FCC249, son-geskaalde chemiese element
verhoudings vertoon vir die alfa-elemente, waar die alfa-elemente (C, O, Ne, Mg,
Si, S, Ar, Ca) gevorm word deur die proses van Helium smelting in sterre.
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• Uit twee verskillende morfologies-gedefinieerde groepe in ons steekproef vind
ons dat ’n gradiënt bestaan as funksie van groep-sentriese afstand. Die meer
uitgebreide dEs, wat ook effens jonger is (FCC 152, FCC 43 en FCC 148) het ‘n
gemiddelde groep-sentriese afstand van 147 boogminute in vergelyking met die
meer kompakte paar (FCC 143 en FCC 249) wat op ‘n gemiddelde afstand van
86 boogminute van die groep sentrum geleë is. Dit sal interessant wees om te
sien of hierdie voorgestelde tendens bevestig kan word met ‘n groter steekproef
uit die Fornax groep soos bv. met die SAMI studie.

In hersiening van die verskillende vrae oor die vorming en evolusie van dwerg-
elliptiese sterrestelsels, en hul moontlike transformasie as gevolg van die blootstelling
aan dreigende toestande in die groepe waarin hulle voorkom, let ons op die volgende:

• By die uitsluiting van ’n IMF wat deur dwerg sterre gedomineer word, soos
gesien in die tipiese dwerg-elliptiese stelsel NGC 1396, word aangetoon dat die
ster populasie oorheers word deur meer massiewe sterre in teenstelling met die
lae massa sterre wat ’n IMF-verdeling beskryf soos gesien in die meeste reuse
elliptiese sterrestelsels. ‘n Variasie in die IMF-verdeling soos aangetoon in NGC
1396, in vergelyking met die verdelings wat tipies vir reuse-elliptiese sterrestelsels
gevind is, dui op ‘n ander vormingsgeskiedenis en ook verskillende fisiese prosesse
gedurende die tyd wanneer die meerderheid van die sterre gevorm is (Cappellari
et al., 2012).

• Nog ‘n belangrike aanduiding van die omgewingsomstandighede waaraan dEs
tydens hul vorming blootgestel is, lê in hul strukturele bou. Die ontdekking
van KDC’s in dEs het aan die lig gebring dat die toestande gunstig was vir
die voorkoms van lae-snelheid interaksies met ander stelsels, wat waarskynlik
in minder massiewe groepomgewings (De Rijcke et al., 2004) plaasgevind het.
Smith, Davies & Nelson (2010) het aangetoon dat invallende dwerg-stelsels in ‘n
groep-omgewing weinig bëınvloed word deur tipiese hoë snelheid interaksies en
min waarneembare tekens van hierdie interaksies toon. Op grond van die aantal
KDC’s wat in die afgelope jare in dEs waargeneem is, is dit hoogs onwaarskynlik
dat hierdie strukture in hul huidige groep-omgewing gevorm is.

• ’n Gradiënt in die hoeveelheid rotasie-ondersteuning as funksie van groep-
sentriese afstand verskaf ook bewyse in die transformasie proses. Dwerg stelsels
wat in groepe inval kan deur galaktiese teistering en gravitasionele-interaksies
‘n vermindering in hoeksmomentum ondervind. Die hoeksmomentum word
hoofsaaklik in laer energie interaksies verwyder, wat hoofsaaklik in minder
digte groepomgewings plaasvind. Die doeltreffendheid om hoeksmomentum
te verloor tydens die interaksies in digter groeperingsomgewings word dus
bevraagteken. Ons weet dat hierdie meganismes, wat in groepsomgewings
optree, ’n duidelike impak op die hoeksmomentum het a.g.v die feit dat rotasie-
ondersteuningsgradinte in die Virgo en Fornax groepe waargeneem is.




