
Melkwegstelsels:  Evolutie en Omgeving

Ruimtelijke verdeling: groepen, clusters, grote schaal structuur



Melkwegstelsels in de 
Locale Groep

Milky Way

M33

M31 + M32 +NGC 204

Large Magellanic Cloud

Small Magellanic Cloud

Dwarf Spheroidals

Irregulars



3D overzicht van de melkwegstelsels in de Locale Groep





Wat is de ruimtelijke verdeling van de verschillende types melkwegstelsels?

Wat is de statistiek van de verschillende types melkwegstelsels met
roodverschuiving (d.w.z. leeftijd) ?

Wat zijn de eigenschappen van de verschillende types melkwegstelsels
met roodverschuiving en in de verschillende omgevingen?

Eigenschappen :   massa, lichtkracht, gas- en stof-inhoud, chemische
samenstelling van het ISM

Omgeving :   clusters versus groepen versus de ruimte tussen clusters 
en de grote schaal filamenten (voids)



De verdeling van de melkwegstelsels in de UGC catalogus



De verdeling van de melkwegstelsels in de UGC catalogus



De verdeling van de melkwegstelsels in de UGC catalogus



De verdeling van de melkwegstelsels in de UGC catalogus



De verdeling van de melkwegstelsels in de UGC catalogus



De fractie E-S0-Sp stelsels hangt af van de locale dichtheid
van melkwegstelsels:  de z.g. Density – Morphology relatie



Ideeën m.b.t de vorming van stelsels:

Hierarchical galaxy formation:  successive mergers transform small
galaxies into big galaxies  � the merger tree concept

Kleine melkwegstelsels smelten samen om steeds grotere
melkwegstelsels te vormen:

- veel kleine stelsels in het verleden (= op hoge roodverschuiving!)
- veel interacties in het verleden
- weinig grote stelsels in het verleden
- meer gasrijke stelsels in het verleden
- minder “metaalrijke” stelsels in het verleden

Deze implicaties kunnen door waarnemingen worden getest
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Nog een simulatie
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MS1054-03 at z=0.83       van Dokkum et al.  





Haynes & Roberts, 1992
Ann. Rev. Astron & Astrophys.
32, 115

Variatie van O abundantie
met morfologisch type Abundantie van O kan worden gezien als

maat voor chemische verrijking van het ISM

Morfologisch type Absolute magnitude

Kleine, laat type stelsels zijn “metaal-arm”



Samenvatting ideeën m.b.t de vorming van stelsels :

Hierarchical galaxy formation:  successive mergers transform small
galaxies into big galaxies  � the merger tree concept

Modellen van botsende en samensmeltende melkwegstelsels hebben
aangetoond dat:

- stelsels door getijdenwerking sterk verstoord worden en 
de veelheid aan speciale morfologiën kunnen verklaren

- het eindresultaat van samengesmolten stelsels een groot
elliptisch stelsel kunnen opleveren of een spiraalstelsel met
een grote bulge en schijf

Waarnemingen hebben aangetoond dat interacties veelvuldig voor-
komen en met name op hogere roodverschuiving en dat in de dichtere
omgevingen meer elliptische stelsels worden gevonden (clusters!!).
Verder zijn de kleine stelsels i.h.a. metaal-arm: weinig “processing”.


