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Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.
Today I am wise, so I am changing myself.

Mevlana C. Rumi

S terrenstelsels zijn systemen, die meestal bestaande uit sterren, inter-
stellaire materie (gas en stof), stellaire overblijfselen (witte dwergen,

neutronensterren en zwarte gaten) en donkere materie, bij elkaar gehou-
den door de zwaartekracht. Er zijn allerlei types sterrenselsels, met een
breed scala aan morhologieën en eigenschappen. Vanaf het moment dat
de eerste beelden beschikbaar waren, hebben astronomen geprobeerd aan
de hand daarvan hun aard te verklaren, zelfs zonder dat er extra informa-
tie beschikbaar was. In de 18e eeuw begin C. Messier met het catalogi-
seren van vaag-uitziende objecten die hij nevels noemde. Zijn catalogus
bevat o.a. een aantal sterrenstelsels in de buurt, waaronder M31, ook
wel Andromeda genoemd. Hun afstand en aard werden echter niet ver-
klaard totdat Hubble de individuele sterren in M31 identificeerde, zoals
Cepheids, die konden worden gebruikt als afstandsindicatoren. Deze ont-
dekking van Hubble opende een nieuw gebied in de astronomie.

Het eerste karakteristieke kenmerk van een melkwegstelsel is de morfo-
logie. De sterrenstelsels die wij kennen, vertonen een breed scala aan
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Figuur 1 – De Hubble classificatie.

vormen. De eerste systematische classificatie van melkwegmorfologieën
in het optische spectrum (d.w.z. wat het oog ziet) dateert uit 1929.
Hubble introduceerde een classificatie van melkwegstelsels, die uit drie
hoofdtypen (elliptisch, spiralen en lenticulair (lens-achtig)) bestaat. Deze
’stemvor’k, die schematisch zijn melkwegclassificatie beschrijft, wordt ge-
toond in Figuur 1. De sterrenstelsels aan de linkerkant van de stemvork
worden vroeg-type sterrenstelsels genoemd, terwijl spiralen en onregel-
matige stelsels ook late-type sterrenstelsels worden genoemd. Vroeg-type
sterrenstelsels bestaan meestal uit oude sterren, zonder veel stervorming,
met een breed scala aan kinematische eigenschappen (veel tot geen rota-
tie), en vaak in een omgeving met hoge melkwegstelseldichtheid. Vroeg-
type dwergstelsels spelen een belangrijke rol bij het begrijpen van de
evolutie van sterrenstelsels in clusters.

Dwerg elliptische sterrenstelssels

Dwerg elliptische sterrenstelsels (dE’s) zijn systemen met lage massa, met
een relatief ondiepe potentiaalput, hetgeen betekent dat sterren relatief
zwak gebonden zijn aan het stelsel. Ze hebben een lage oppervlaktehel-
derheid en exponentieel afnemende radiële oppervlaktehelderheidsprofie-
len. Ze zijn de numeriek dominante klasse van sterrenstelsels in clusters,
alle andere typen dominerend in aantal (Binggeli, Sandage & Tammann
1988).
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Tegenwoordig kennen we de klasse van dE’s redelijk goed, aan de hand
van een groot aantal interne eigenschappen, die aangeven dat, hoewel
ze simpel lijken, ze in werkelijkheid veel complexer zijn. We weten dat
ze er elliptisch uitzien, maar dat ze ook af en toe schijven, spiraalarmen
en allerlei onregelmatigheden laten zien. In een reeks artikelen hebben
Lisker, Grebel & Binggeli (2006); Lisker et al. (2006, 2007) voorgesteld
dat de populatie dwergstelsels in clusters is samengesteld uit verschillende
subcategorieën van objecten op basis van hun kenmerken, die aangeven
dat ze niet allemaal op dezelfde manier zijn gevormd.

Er wordt gedacht dat dE’s spiraalvormige of onregelmatige sterrenstel-
sels zijn die zijn getransformeerd terwijl ze in een cluster vallen. Er
worden twee hoofdmechanismen voorgesteld voor deze transformatie van
eigenschappen: ‘harassment’, d.w.z. de zwaartekrachtsinteractie tussen
een melkwegstelsel en de potentiaal van het cluster, meestal van andere
melkwegstelsels (Moore, Lake & Katz 1998) en ‘ram pressure stripping’
(Gunn & Gott 1972; Lin & Faber 1983). ‘Ram pressure stripping’, d.w.z.
het wegblazen van het interstellaire medium (het gas) in het stelsel door
de cluster omgeving, is in staat het resterende gas van een stelsel binnen
korte tijd uit het systeem te verwijderen, zodat de stervorming snel stopt.
Het effect van ‘ram pressure stripping’ hangt sterk af van de dichtheid
van de omgeving. ‘Ram pressure stripping’ behoudt het hoekmoment en
de structuur van stelsels (Ryś, van de Ven & Falcón-Barroso 2014), ter-
wijl ‘harassment’ van sterrenstelsels door getijdeninteracties tussen het
melkwegstelsel en de potentiaal van het cluster het object kan opwar-
men, waardoor de snelheidsdispersie toeneemt, het stelsel minder snel
gaat roteren, zodat schijven worden omgezet in meer bolvormige objec-
ten (Moore, Lake & Katz 1998). In dit laatste geval blijft de stellaire
massa niet behouden, en kan het stelsel een deel van zijn intrinsieke
hoekmoment verliezen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van sterrenstelsels zijn sterren. Ster-
ren ontstaan uit koude gaswolken, en zijn grote gasbollen waarbinnenin
energie wordt opgewekt via kernreacties. In de loop van hun evolutie cre-
ëren worden alle chemische elementen in het heelal zwaarder dan water-
stof en helium, en nog en paar andere lichte elementen, in het binnenste
van sterren gemaakt. Dit process, nucleosynthese genaamd, is dus enorm
belangrijk, o.a. voor het vormen van leven in het heelal.

Stellaire nucleosynthese omvat verschillende processen, waarvan één van
de belangrijkste de proton-protonketen is. Dit proces, waarbij uit H-



166 Nederlandse samenvatting

kernen He wordt gevormd, vindt plaats in alle sterren gedurende 90-
99% van hun ’leven’ op de zogenaamde hoofdreeks in het Hertzsprung-
Russell diagram. Een ander nucleosyntheseproces wordt de CNO-cyclus
genoemd, die verwijst naar een koolstof-stikstof-zuurstofcyclus waarbij
He-atomen uit H gemaakt worden in meer massieve sterren. In de ker-
nen van de sterren worden alle elementen gevormd, waarbij men als stel-
regel kan zeggen dat de zwaarste elementen in de zwaarste sterren ge-
vormd worden. Aan de brandstof in de ster op is, verspreiden veel van
deze zwaardere elementen, aangeduid als metalen, zich in hun omgeving,
meestal als gas- en stofdeeltjes via energetische supernova-explosies, en
vormen vervolgens wolken in het interstellair medium. De volgende gene-
ratie sterren, die uit dit gas gevormd wordt, bestaat dus uit "verrijkt"gas
met een fractie van deze metalen, dat met de tijd toeneemt.

Nucleosynthese in sterren met een hoge massa produceert voorname-
lijk α-elementen (Mg, Si, Ca, Ti) via supernovae van het type II, terwijl
sterren met een lage massa voornamelijk elementen van de ijzer-piek pro-
duceren (V, Cr, Mn, Fe, Co), maar ook α-elementen, door Supernovae
van het type Ia in dubbelsterren. De verhouding van α-elementen tot
ijzer-piek elementen geeft dus de verhouding van Supernovae type II tot
Ia aan. Daar beide typen een andere tijdschaal hebben, omdat massieve
sterren veel sneller evolueren, geeft dit dus een tijdschaal aan voor de
vorming van het stelsel. Voor gedetailleerde en nauwkeurige chemische
aundantieanalyses zijn spectra nodig. Elk atoom of molecuul is verant-
woordelijk voor een aantal goed gedefinieerde spectrale absorptielijnen in
de spectra, en de sterkte van deze lijnen hangt af van de abundantie van
het relevante element, dat weer afhangt van de fysieke omstandigheden
van het melkwegstelsel. Het bestuderen van de gedetailleerde chemische
abundantiespatronen van een melkwegstelsel geeft daarom inzicht in de
tijdschalen en het belang van de verschillende fysische processen die be-
trokken zijn bij de chemische evolutie ervan.

Spectroscopische analyse

Spectroscopie is de techniek van het splitsen van licht (of beter gezegd
elektromagnetische straling) in zijn samenstellende golflengten (een spec-
trum), op vrijwel dezelfde manier als een prisma licht splitst in een regen-
boog van kleuren. Over het algemeen is een spectrum echter meer dan
een eenvoudige ’regenboog’ van kleuren. De energieniveaus van elektro-
nen in atomen en moleculen worden gekwantificeerd en de absorptie en
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emissie van elektromagnetische straling vindt alleen plaats bij specifieke
golflengten. Spectroscopie kan worden gebruikt om de abundantieverde-
ling van elementen in sterren te bepalen.

Productie en analyse van een spectrum vereisen meestal het volgende:
(1) een lichtbron (of andere elektromagnetische straling, zoals een ster),
(2) een dispersie-element, om het licht in zijn samenstellende golflengten
te scheiden, en (3) een detector om het licht te detecteren na dispersie.
Tegenwoordig, in de sterrenkunde, werken we met long-slit of Integral
Field (IFU) spectroscopie, om spectra in 1 of 2 dimensies aan de hemel
te bepalen.

Een melkwegspectrum is zeer krachtig omdat het veel informatie biedt
over zijn eigenschappen, zoals massa, chemische samenstelling en ster-
vormingsgeschiedenis. Wanneer sterren niet worden opgelost, omdat het
stelsel te ver wegstaat, kunnen we geïntegreerde fotometrische of spec-
troscopische waarnemingen gebruiken om de sterrenpopulatie te onder-
zoeken. De spectroscopische methode is gebaseerd op de meting van de
sterkte van de absorptielijnen die relevante spectrale kenmerken (bv. ele-
menten) vertegenwoordigen. Men kan dit doen via metingen aan iedere
lijn afzonderlijk of door het hele spectrum tegelijkertijd te analyseren.

Spectra bevatten ook kinematische informatie, via het Doppler-effect.
Om informatie voor zowel kinematica als sterpopulaties van dwergstel-
sels te verkrijgen, heeft met spectra met relatief hoge signaal / ruis (S /
N) verhoudingen nodig. Dit is, vanwege de lage oppervlaktehelderheden
van dwergstelsels, niet gemakkelijk, en daarom zijn grote telescopen no-
dig om dit soort gegevens te verkrijgen. dE’s in de nabijgelegen clusters
tonen een breed scala aan kinematica, van systemen die snel roteren, tot
systemen waar de sterren kris-kras door elkaar bewegen, als in een gas (zie
bijvoorbeeld Toloba et al. 2011; Ryś, Falcón-Barroso & van de Ven 2013;
Toloba et al. 2015). De reden waarom stelsels zo variëren in hun interne
kinematica wordt nog steeds besproken en moet worden gekoppeld aan
de verschillende mechanismen die een rol spelen tijdens hun vorming, of
aan omgevingsfactoren. Toloba et al. (2015) toonde aan dat de langzaam
roterende dE’s zich meestal in de binnenste delen bevinden, terwijl de
snelle rotators zich in de buitenste delen van het Virgo-cluster bevinden.
Ze toonden ook aan dat de snelle rotators in het algemeen van het dE
(di) morfologische type zijn, en dat de fractie van de snelle rotators toe-
neemt met afnemende helderheid van het melkwegoppervlak. Deze feiten
kunnen worden verklaard door dwergen die hun impulsmoment hebben
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verloren vanwege de interacties die plaatsvinden in een dichte omgeving.

Om de relatieve hoeveelheden individuele elementen in een object te
kwantificeren, definiëren astronomen een ‘abundance ratio’ als de loga-
ritme van de verhouding van twee elementen (meestal metalen) in een
object ten opzichte van hun verhouding in de zon. De abundantieverhou-
ding van magnesium tot ijzer (geschreven [Mg/Fe]) wordt bijvoorbeeld
gedefinieerd als de logaritme van de verhouding magnesium tot ijzer in
een object vergeleken met de verhouding magnesium tot ijzer in de zon.

De verschillende soorten chemische verrijkingsprocessen die in een melk-
wegstelsel kunnen voorkomen, hebben allemaal een unieke chemische vin-
gerafdruk. Bestudering van de gedetailleerde chemische overvloedpatro-
nen en verhoudingen in een melkwegstelsel kan dus tijdschalen en de
betekenis van de verschillende fysische processen onthullen die een rol
hebben gespeeld in de chemische evolutie van dit stelsel.

Chemische abundanties verschaffen ons informatie over de sterpopulaties.
Sterpopulatiestudies tonen aan dat dE’s gemiddeld jongere leeftijden heb-
ben en een lager metaalgehalte hebben, dan grote melkwegstelsels, zoals
verwacht op basis van de metaalabundantie - helderheidsrelatie (Skill-
man, Kennicutt & Hodge 1989; Michielsen et al. 2008). Recente studies
tonen echter aan dat stellaire populaties in dE’s aanwijzingen tonen voor
zowel jonge als oude leeftijden en verschillende gradiënten (Koleva et al.
2009, 2011; Ryś & Falcón-Barroso 2012).

In dit proefschrift definiëren we de fysische eigenschappen van dE’s door
ons te concentreren op hun elementaire abundanties en stellaire popu-
laties zoals geanalyseerd met behulp van spectroscopie van long-slits en
IFUs. Het doel van dit werk is om een beter en completer inzicht te
krijgen in de geschiedenis van stervorming van dwerg elliptische stelsels
met behulp van abundantieverhoudingen.

• Abundantieverhoudingen in dwerg elliptische sterrenstel-
sels

In hoofdstuk 2 bepalen we de abundantieverhoudingen van een sam-
ple van 37 dE’s in de nabijgelegen Virgo-cluster. Deze steekproef
is representatief voor de populatie van vroeg-type sterrenstelsels in
het absolute magnitude berek -19.0< Mr <-16.0. De spectrosco-
pische gegevens zijn verkregen met drie verschillende telescopen.
Op de 4.2 m lange WHT-telescoop in La Palmawerden 26 dE’s
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waargenomen met behulp van de ISIS-spectrograaf met dubbele
arm. Tien dE’s werden waargenomen op de 2.5 m INT-telescoop
met behulp van de IDS-spectrograaf, terwijl de resterende drie dE’s
werden waargenomen op de 8 m VLT-telescoop in ESO, Paranal,
Chili, met de FORS2-spectrograaf. Onze gegevens werden gere-
duceerd volgens de standaardprocedure voor long-slit spectra met
behulp van het pakket REDUCEME (Cardiel 1999). In dit hoofd-
stuk bestuderen we geselecteerde lijnindices. We hebben de likindi-
ces gemeten (Worthey et al. 1994) in het LIS-5 Å flux gekalibreerd
systeem (Vazdekis et al. 2010) en passen de MILES-modellen toe
om ze te interpreteren. We leiden schattingen voor nieuwe leeftijd
en metaaligheid af voor deze sterrenstelsels. Gebruikmakend van
spectrale gegevens met hoge resolutie zijn we in staat om de abun-
dantieverhoudingen van Na en Mg te berekenen met behulp van de
modellen van MILES. Een samenvatting van de belangrijkste re-
sultaten wordt hier gepresenteerd. We vinden het ongebruikelijke
gedrag dat [Na/Fe] onder-abundant is t.o.v. de zonsomgeving. Dit
is het tegenovergestelde van wat wordt gevonden in elliptische reu-
zensterrenstelsels. Tegelijkertijd zijn de Mg-abundanties rond de
solaire waarden. We zien ook dat elliptische melkwegstelsels een
relatief nauwe relatie vertonen tussen [Na/Fe] en [Fe/H], die we on-
langs hebben gepresenteerd in Mentz et al. (2016), inclusief dwerg-
stelsels van de lokale groep, de Melkweg en elliptische reuzenster-
renstelsels. Op basis van onze resultaten proberen we een mogelijk
scenario te schetsen voor de evolutie van dE’s in het Virgo-cluster.
We vinden dat dE’s stervormingsgeschiedenissen vertone, die lijken
op die van schijven, hetgeen aangeeft dat ze mogelijk uit stervor-
mende spiralen of dwergen zijn geëvolueerd. De Na-abundanties
blijken erg metaalafhankelijk te zijn, in overeenstemming met stu-
dies van lliptische reuzenstelsels, waarschijnlijk vanwege de grote
afhankelijkheid van het neutronenoverschot in sterren. We con-
cluderen dat dE’s een aanzienlijke hoeveelheid chemische evolutie
hebben ondergaan, en daarom niet uniform oud zijn, maar een uit-
gebreide stervormingsgeschiedenis hebben, vergelijkbaar met veel
van de sterrenstelsels van de Lokale Groep.
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• Een nieuwe set spectrale indices met hoge resolutie voor
sterpopulatieanalyse van kleine / middelgrote stellaire sys-
temen

In hoofdstuk 3 presenteren we de definities van een nieuwe set
hoge resolutie spectrale indices, analoog aan het Lick-systeem, voor
kleine stellaire systemen. Het maakt het mogelijk om de abun-
dantieverhoudingen te bestuderen in systemen met lage stellaire
snelheidsdispersies, zoals dwergstelsels, bolclusters en UCD’s. De
laatste jaren neemt de beschikbare hoeveelheid hoogwaardige spec-
troscopische gegevens snel toe, vanwege grotere telescopen, maar
vooral betere instrumenten, die een grotere multiplexcapaciteit bie-
den. Het probleem is dat huidige spectrale indices zijn gedefinieerd
voor lage resolutie spectra, waardoor het onmogelijk is om de zwak-
kere lijnen te bestuderen. Om dit wel te kunnen doen, hebben we
113 absorplijnen en continuümgebieden in het spectrale bereik van
4700-5400 Å geïdentificeerd, met behulp van de spectrale atlas van
Arcturus, om zoveel mogelijk elementen te bestuderen. We hebben
het gedrag van de lijnindices als een functie van leeftijd, metallici-
teit en snelheidsdispersie gekarakteriseerd. Om niet alleen metal-
liciteit, maar ook abundantie-verhoudingen van alfa-elementen te
kunnen meten, hebben we de afhankelijkheid van de lijnindices van
alfa-elementaire abundantie onderzocht met behulp van de theore-
tische modellen van Walcher et al. (2009). We vergelijken de model-
len van twee verschillende α-element-tot-ijzer abundantieerhoudin-
gen ([α/Fe] = 0.0 en 0.4) voor de nieuw gedefinieerde indices. We
bespreken de verschillende elementen waarvoor abundanties kun-
nen worden bepaald met behulp van ons nieuwe lijnindexsysteem
en om de sterpopulaties in sterrenstelsels te bestuderen.

• Abundantieverhoudingen van dE’s in de Fornax-cluster
met behulp van een systeem van nieuw gedefinieerde indi-
ces

In hoofdstuk 4 voeren we een gedetailleerde studie uit van de sterpo-
pulaties in een sample van dwergstelsels in de Fornax cluster met
behulp van het lijnsterktesysteem van hoofdstuk 3. De gegevens
zijn afkomstig van Sydney-AAO Multi-object Integral field spec-
trograph (SAMI) op de AAT, waar we met behulp van de 1500V-
grating in de blauwe arm de abundantieverhoudingen van 8 dE’s
in deze cluster hebben gemeten. Onze steekproef is representatief
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voor de populatie van vroeg-type sterrenstelsels met een bereik in
massa, dat tot ongeveer 108 L� daalt. We analyseren en interpre-
teren de lijnsterktes, gemeten in ons nieuwe hoge-resolutiesysteem
van indices, in de context van sterpopulatiemodellen. Op deze ma-
nier kunnen we abundantieverhoudingen verkrijgen voor een aantal
elementen dat nog nooit eerder is onderzocht voor elliptische dwerg-
stelsels buiten de lokale groep, als functie van de massa en positie
van de stelsels in de cluster. De resultaten worden vergeleken met
abundantieverhoudingen van opgeloste sterren in de lokale groep
en indices van geïntegreerd licht van grote sterrenstelsels. Voor
Na vinden we dat de sterrenstelsels [Na/Fe] -verhoudingen hebben
die aanzienlijk lager zijn dan in de zonsomgeving. Dit resultaat is
in goede overeenstemming met dE’s in de Virgo cluster (Şen et al.
2018). We zien dat 5 van onze sterrenstelsels een patroon van abun-
dantieverhoudingen vertonen dat consistent is met de schijf van de
Melkweg, wat aangeeft dat de formatie langzaam was. Voor de
3 anderen wordt echter een ander patroon verkregen, dat we op
dit moment niet gemakkelijk kunnen begrijpen. Dit werk wijst op
het grote potentieel van toekomstige studies van stellaire systemen
met lage massa, met krachtige instrumenten, zoals X-Shooter op
de VLT.
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