University of Groningen

Modelling the resolved stellar populations of nearby dwarf galaxies
Tolstoy, Elizabeth

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:
1995
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Tolstoy, E. (1995). Modelling the resolved stellar populations of nearby dwarf 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/taverneamendment.
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: 10-01-2023

Nederlandse Sarnenvatting
De studie van sterren is één van de oudste takken van de sterrenkunde, hetgeen niet
verwonderlijk is aangezien ze de meest talrijke objecten vormen die met het blote oog
zichtbaar zijn. trén van de belangrijkste stappen op weg naar het begrijpen van wat sterren
precieszijn was de nauwkeurigemeting van hun schijnbarehelderheid.De eerstemetingen
in deze tak van de sterrenkunde, die stellaire fotometrie genoemd wordt, zijn in het midden
van de 18' eeuw gedaan door Pierre Bouguer. Aan het eind van de 19" eeuw namen de
mogelijkheden voor nauwkeurigefotometrie van een groot aantal sterren toe door de komst
van fotografische technieken. Op grond van fotografische platen stelden Edward Charles
Pickering, Annie Jump Cannon en assistentenin Harvard de Henry Draper Catalogus
samen.Deze catalogusbevat naast posities,schijnbarehelderheden(in de sterrenkundeook
wel magnitudes genoemd),en ook een spectraleclassificatiein een reeks van verschillende
stertypes.
In 1906 realiseerdenEjnar llertzsprung en Henry Norris Russell zich bijna gelijktijdig
dat de op dat moment bekende sterren uiteenvielen in twee hoofdklassen: de Hoofdreeks
sterren en Reuzensterren. Deze scheiding viel op toen zij in een grafiek de kleur van een
ster (een maat voor de temperatuur) uitzetten tegen de helderheid. Het diagram waarin
dezegegevensvoor het eerst voor de sterren uit de Pleiaden, een nabije stercluster, werden
uitgezet wordt nu het Hertzsprung-Russe1ldiagram genoemd. Wanneer men in zo'n diagram
uitsluitend waargenomen grootheden tegen elkaar uitzet, wordt het ook wel een KleurMagnitude diagram genoemd. De theoretischeinterpretatie van het Hertzsprung-Russell
Diagram werd begonnen door Arthur Eddington, die in 1926 The Internal Constitution
of Stars publiceerde. Hierin vondt hij een relatie tussen de massa en de lichtkracht van
een Hoofdreeks-ster. Dit was de eerste stap op weg naar een begrip van de structuur van
sterren.De volgendestap werd gezet in 1937,toen Carl von Weizsàckeren Hans Bethe de
bron van energie in een ster indentiflceerdenmet kernfusie van waterstof in helium.
De evolutie van sterren was echter nog niet begrepen; in 1938 nog verondersteldeGeorge
Gamow dat sterren omhoog evolueren langs de Hoofdreeks, terwijl we nu weten dat het
een reeks van sterren van verschillendemassa, maar in hetzelfde evolutie-stadium is. Het
duurde tot in de jaren 50 voor Martin Schwarzschiiden Allan Sandagein staat waren om
de evolutie te berekenenna het uitputten van de waterstof in de centrale delen. Zij toonden
aan, dat sterren dan langs de Reuzentak evolueren en waren in staat om de verschillende
H-R diagrammen van sterrenhopen te verklaren als een resultaat van ieeftijdsverschillen.
Zo'n H-R diagram geeft dan de lokatie van sterren van geliike leeftijd, maar verschillende
massa(zie Figuur 1). Dit betekent,dat die diagrammenzijn te gebnrikenals een blauwdruk
voor sterevolutie. Inmiddels hadden Fred Hoyle en Ernst Opic aangetoond, dat de bron
van energie tijdens de reuzenfaseeen kernreaktie tussen drie deeltjes was, waarbij helium
wordt omgezet in koolstof.
Gamow en zijn medewerkers (in het beroemde oB7 artikel van Ralph Alpher, Hans
Bethe en George Gamow van 1948) speculeerden,dat de chemischeelementen alle gevormcl
ziin in de hete, vroege fase van het heelal uit fusie van protonen en neutronen, te beginnen
met helium en uiteindelijk tot de transuranium elementen. Het probleem bleek te liggen in
het ontbreken in de natuur van een element met atoommassa5 and het bleek. dat dit Droces
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Figuur 7: Het Hertzsprung Russell dirqram. De diagonale llin geefi de
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van dc aarde om de zon, en konden rriet worden toegepastop zeer ver gelegensterren. Ecn
belangrijke stap voorwaarts in de afstandsbepalingwerd genomen toen Ilenrictta Swan
Leavitt in 1908 zogenoemdeCepheïdenin de MagelhaanseWolk aan het waarnemerlwas.
Zij bcseftc zich als eerste dat de helderste van deze pulserendesterren ook de langste
periodenhadden en kon daardooreen Periode-Lichtkrachtreiatie afleiden. Het gebruik van
clezerelatic stelt ons in staat om de Lichtkracht van een Cepheïdeaf te leiden uit de pcriode
(r:n claardoordus ook de afstand als we de schijnbarehelderheidweten). Mct behulp van
de r,ernieuwdeHubbleSpaceTelescope
kunnen we deze variabeiesterrerrnu waalnemen in
sterrenstelsels
clie een factor tien verder weg staarrdan tot nog toe mogelijk was.
Inmiddels wetcn wij veel meer over Cepheïdcn. I-Iet ziln zeer heldcre, zware sl,erren.
rlie geel van kleur zijn. De pulsatiesdie de oorzaak zijn van de helderheiclsva,riaties
vinden
plaats in cle atmosfeer van de ster en hebben een vaste vorm en een vriirvel constantr:
periode van tussen de I en 50 dagen. Dit soort sterren zijn terug te vindcn ir een zeer
nauu'c band in het Hertzsprung-RussellDiagram (zie Figuur 1). Dit gebied worclt cle'
genoemd. Sterren die tijdens hun evolul,iedoor clit gi:bied
Clcpheïden-Instabiliteitsstrip
gaan zijn tijdclijk een Cepheïde. In hoofdstukken2 in 3 leg ik mijn zoektochtenuit naal
nieuweCepheïclenin twee sterrenstelsels:
GR 8 en NGC 2366. Voor deze trvce stelselshclr
ik dankzii de Cepheïdeneen nauwkeurigeafstand kunnen meten.
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Wanncer een st,errenstelselniet a,l te ver weg staat is het niet alleen n-rogelijkorn dt:
zcer heldcre Cepheïderrwaar te Í]emen,maar kan men ook de individucle sterrerrwa,arnc'nlen É-'n
clepopulatie als geheelbestuderendoor middcl van een Kler-rr-Magnitudcdiagram.
De verdeling van kleuren en lichtkra,chtenvan sterren zijn een clirectemanicr om dc ster'vormingsgeschieder.ris
irr deze stelselste begrijpen. Een van cle beste plaatserron-] zeer'
rr:centesl,ervormingwaar te nemen is in nabije onregelrnatigedwergstelsels.Deze sterren
sl,r:lsels
torren veel sterformatie,en bezitten bovendienva,a,keen eenvoucliger
kinematische
stlr.rctuurdie gedomineerdwordt door willekeurigebervegingenin plaats van rotatie. Het
inl,ersl,ellaire
medium is ook makkelijker om te interpreterenclan in grotere sterrenstelseis
orndat deze stelselsmetaalarm zijn, weinig rnoleculairgas of stof bezitten en gcen grote
spiraaldichtheiclsgolven
of grote schaal rotatie vertonen. I{et ongestructureerdekarakter
verrnindertde verwarring cliein complexeresystcmcrt
van dezeonregelmatige dwergstelsels
niet te vermijden is.
(ik prefereerde naam [iabotLter-stelse/s,
Dwergsl,eisels
rnaar tot nu woorcl het niet in
algemeengebruikt) worden gedefinieerdals weinig lichtkrachtige stelselsmet er:n lileine
afrlretingen een la,geoppervlaktehelderhcid(zie Figuur 2). Ze ztjn van groot belang in
ck:sterrenkunde. Hubble bepaaldein 1925 als eerstede afstand tot het nabi.jgclegendu'
crgstelselNGC 6822. De ontdekking dat het hier om een extra-galactischstclsel ging gal'
aanleidingtot het gebruik van de term Sterrenstelsei.Verder zijn dwergstelselsook van be
lang orrr in betrekkelijk eenvoudigeomstandighedende chemischeevolutic en aanrvezigheici
en verdeiing van eventueledonkerematerie te bestuderen. De dwergstelselsNGC 147 en
NGC 185, ontdekt door Shapleyin 1938,inspireerdenWalthcr Baade mede tot het revolutionaire concept van twee soorten sterpopulaties:Populatie I en Populatie II. Volgens dit
zwakkc, rode sterpopulaties,net zoals bolclusters,
model hebben elliptischesterrenstelsels
en rvordentot de Populatie II gerekend.Spiraal- en Onregelmatigesterrenstelselshebben
heldercblauwe sterpopulatiesdie men Populatie I noemt.
Naarmate er meer gegevensbeschikbaalkwamen is dit beeld van twec afzonderlijkcpop-
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Flguur 2: Indruk van de voet van een KaboutertJe
(stemenstelsel) GR 8.

ulaties snel veranderd. Inzicht op de invloed die leeftijd en chemischesamenstelling hebben
op de eigenschappenvan een sterpopulatie nam toe toen in de jaren '50 een beter begrip
ontstond van sterevolutie, het H-R diagram, nucleosynthesevan elementen en chemische
evolutie. Het werd steedsduidelijker dat begrippen zoals stervormingssnelheiden chemische
samenstelling van groot belang waren en dat deze processennauwelijks pasten binnen een
concept van twee afzonderlijke sterpopulaties. Daardoor hebben begrippen als Populatie I
en II sterren plaats gemaakt voor een beeld waarin stervorming een continu proces is.
Als gevolg van dit veranderendebeeld is de interpretatie van een Kleur-Magnitude diagram veel minder eenvoudig dan oorspronkelijk het geval was. Men moet rekening houden
met talloze effecten die de traditionele methoden onbruikbaar maken. De complexiteiten
worden het best in rekening gebracht door middel van Monte Carlo simulaties. In dit
soort simulaties gebruikt men theoretische sterevolutie paden in het H-R diagram om een
Kleur-Magnitude diagram voor een synthetischesterpopulatie samen te stellen. Een van de
voordelen is dat men in zo'n synthetisch diagram a//e belangrijke effecten in rekening kan
brengen, zoals bijvoorbeeld de massaverdelingvan de sterren, het tijdsinterval waarbinnen
stervorming plaats heeft gevonden,verroding door stof, verschillenin sterevolutie modellen,
compleetheid van de waarnemingen,de stochastischeaard van sterformatie; het eindig aantal sterren dat is waargenomenen de doorwerking van fouten in de fotometrie.
In hoofdstuk 4 presenteerik een nieuwe statistische methode om kleur-magnitude diaSrammen op een kwantitatieve manier te interpreteren. Deze methode maakt gebruik van
de bekende meetfouten in de gegevensvan sterren uit een Kleur-Magnitude diagram en
maakt gebruik van een "Baysian Likelihood Technique" om het best passende model bij
deze gegevenste vinden. In hoofdstuk 5 worden de Monte-Carlo modellen gepresenteerd.
De combinatie van Monte-Carlo modellen en de Likelihood techniek worden vervolgens in

o
detail toegepast op het nabije stelsel Leo A. In Hoofdstukken 6 en 7 onderzoek ik op dezelfde
manier twee andere stelsels: GR 8 en NGC 2366.
Dwergstelsels worden vaak gezien als jonge systemen, die nauwelijks evolutie hebben ondergaan. Dit als gevolg van het lage metaalgehalte, de overvloed aan neutraal waterstofgas
waarin willekeurige bewegingen de overhand hebben en de ongedefinieerde morfologie. Maar
de sterpopulatie geeft veel betrouwbaardere informatie over de stervormingsgeschiedenis in
zo'n stelsel en lijkt aan te geven dat deze stelsels sterren vormen vanaf het moment waarop
wij ze voor het eerst kunnen waarnemen. Bovendien lijkt dit resultaat niet a{hankelijk te
zijn van de afmeting van het stelsel, metaalgehalte of de hoeveelheid gas die aanwezig is rn
het stelsel. Dit proefschrift onderschrijft het idee dat sterformatie een doorlopend proces is
dat op een consistente manier verandert in alle onormalet' sterrenstelsels. Het spoor waarlangs deze ontwikkelingen plaatsvinden wordt in eerste instantie bepaald door de totale
hoeveelheid (baryonische en donkere) materie.
Ik dank Michiel van Haarlem voor zijn hulp met de Nederlandse taal, en Piet van der
Kruit voor zijn waardevol advies over de algehele inhoud.
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