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Nederlandse Samenvatting

Ons sterrenstelsel: de Melkweg

Tijdens een onbewolkte winterse nacht zijn er aan de hemel met het blote oog een paar duizend
sterren te zien. Met een verrekijker of telescoop worden dat er zelfs miljoenen, die allen be-
horen tot het sterrenstelsel waarvan wij deel uitmaken. Ver weg van storend stadslicht kan
men een band van licht waarnemen die als een ring rond de hemelbol loopt. Die witte band
wordt veroorzaakt door een enorm aantal sterren die met het blote oog niet afzonderlijk kun-
nen worden waargenomen en daarom samensmelten tot een sliert van licht: de Melkweg. De
grillige vorm en donkere plekken van de Melkweg worden veroorzaakt door tussen de sterren
gelegen stof dat licht van erachter gelegen sterren absorbeert. Mede dankzij waarnemingen
met radiotelescopen die straling opvangen die niet door stof wordt tegengehouden hebben
we de grootte en vorm van onze Melkweg kunnen bepalen. We weten nu dat we leven in
een roterend systeem van zo’n 200 miljard sterren die door de zwaartekracht bijeen worden
gehouden. De meeste sterren bevinden zich in een relatief vlakke schijf met in het centrum
daarvan een verdikking. Wij cirkelen met onze aarde rond een van die sterren, de zon, ergens
in een buitengebied van de Melkweg. Wanneer we in het vlak van de Melkweg kijken zien we
verreweg de meeste sterren en dit veroorzaakt dan ook die wazige band aan de nachthemel.
De Melkweg is een sterrenstelsel en behoort vanwege zijn vorm tot de groep van spiraalstel-
sels. Van boven gezien lijkt de Melkweg namelijk op een draaikolk: de helderste sterren
vormen structuren die spiraalarmen genoemd worden. Van opzij gezien lijkt de Melkweg op
een CD met op de plaats van het gat een dikke knikker. Spiraalstelsels worden onderverdeeld
in verschillende subtypes. De dikte van de knikker ten opzichte van de grootte van de schijf
en de compactheid van de spiraalstructuur bepalen onder andere welk subtype wordt toege-
kend. Naast sterren en stof is waterstofgas een belangrijke component van spiraalstelsels,
want hieruit kunnen nieuwe sterren geboren worden. Waterstofatomen bevinden zich in koude
en ijle gaswolken en zenden electromagnetische straling uit met een golflengte van 21.1 cm.
Die straling is ongevoelig voor absorptie door stof en kan met radiotelescopen in kaart worden
gebracht.

Naast spiraalstelsels bestaan er ook elliptische stelsels: min of meer bolvormige verza-
melingen van sterren. Elliptische stelsels kunnen ook worden onderverdeeld en de mate van
afplatting bepaalt hier welk subtype precies wordt toegekend. Alle voorkomende typen ster-
renstelsels maken deel uit van een continu spectrum en er zijn daarom veel overgangstypes.
De belangrijkste daarvan is het type S0. Deze stelsels hebben de vorm van een rugby bal, maar
bevatten ook een schijfcomponent. Ze vormen daarom de overgang tussen elliptische stelsels
en spiraalstelsels. Elliptische en S0 stelsels hebben over het algemeen maar weinig water-
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overgangsgebied tussen cluster en veld nader te bestuderen. Om een volledig beeld te krijgen
van de hoeveelheid waterstofgas in de stelsels in Coma zouden de Westerbork waarnemingen
moeten worden uitgebreid. De combinatie van beide sets van gegevens zou dan een ideale
basis vormen om de dynamische geschiedenis van de cluster te reconstrueren.
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Figuur 7.1— Voorbeelden van de verschillende typen sterrenstelsels. Van links naar rechts:
elliptisch, S0 en spiraalstelsel.

stofgas. In figuur 7.1 zijn voorbeelden van de verschillende types afgebeeld. Het toekennen
van types aan sterrenstelsels is geen triviale zaak en de betrouwbaarheid hangt onder andere
af van de hoek waaronder we de stelsels zien. Het is bijvoorbeeld moeilijk om spiraalstelsels
van S0 stelsels te onderscheiden wanneer men deze van opzij waarneemt.

Sterrenstelsels in clusters

Een cluster bestaat uit enkele tientallen tot meer dan duizend sterrenstelsels die door gravi-
tatiekracht (zwaartekracht) bijeen worden gehouden. Rijke clusters, zoals de Coma cluster,
behoren tot de grootste gravitationeel gebonden structuren in het heelal. Van de totale massa
van een cluster bevindt zich slechts 1–2% in de sterrenstelsels en tot ongeveer 10% in heet
gas, dat voornamelijk röntgenstraling uitzendt en zich tussen de sterrenstelsels bevindt. De
rest van de massa is onzichtbaar en wordt daarom donkere materie genoemd. Het onderzoek
naar deze materie en de identiteit van haar massadragers is een speciaal vakgebied binnen de
sterrenkunde. In dit proefschrift concentreren we ons op de straling die de sterrenstelsels in de
Coma cluster uitzenden bij zowel optische als radiogolflengten. Figuur 7.2 toont een opname
van het centrale deel van deze cluster.

Zoals de planeten zich in bepaalde banen om de zon bewegen, zo bewegen sterrenstelsels
in een cluster zich op verschillende banen rond of door het centrum van de cluster. Het is
daarom waarschijnlijk dat vroeg of laat ergens in de cluster stelsels dicht bij elkaar komen.
Onder invloed van de gemeenschappelijke zwaartekracht zullen de stelsels continu elkaar
aantrekken en ze kunnen zelfs samensmelten tot een groter stelsel, meestal met een zeer on-
regelmatige vorm. Ook wanneer de interactie niet tot samensmelting leidt laat het vaak wel
zijn sporen na, bijvoorbeeld in de vorm van lange staarten van sterren en gas die van het ene
naar het andere stelsel wijzen. Over het algemeen is de verdeling van het waterstofgas veel
uitgebreider dan die van het sterlicht. Het is mogelijk dat de verdeling van het waterstof-
gas al zeer verstoord is, terwijl er aan de verdeling van het sterlicht nog niets ongewoons te
herkennen valt. Waarnemingen met radiotelescopen zijn daarom een nuttige aanvulling op
optische waarnemingen om op zoek te gaan naar tekenen die wijzen op interacties. Een goed
voorbeeld hiervan is weergegeven in Fig. 7.3. Behalve met andere stelsels kan er ook inter-
actie plaatsvinden met het zeer hete gas in de cluster, het zogenaamde intracluster medium.
Vooral gasrijke spiraalstelsels die met hoge snelheid door dit intracluster medium bewegen
hebben een grote kans dat ze een deel van het waterstofgas in de buitenste delen verliezen.
De condities in een cluster hebben dus een duidelijke uitwerking op de eigenschappen van de
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Figuur 7.2— Een opname van het centrale deel van de Coma cluster. De meeste objecten
zijn sterrenstelsels met uiteenlopende afmetingen en helderheden. In het centrum vindt men
vooral elliptische en S0 stelsels.

sterrenstelsels. Een cluster kan men zich daarom voorstellen als een soort proeftuin waarin
men kan bestuderen hoe eigenschappen van sterrenstelsels worden beı̈nvloed door de omgev-
ing waarin ze zich bevinden.

Sterrenstelsels in clusters zijn niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende types. De
elliptische en S0 stelsels zijn veel prominenter aanwezig dan de spiraalstelsels, met name in
het centrum van clusters. Van studies van clusters op verschillende afstanden weten we dat
deze verdeling bovendien verandert als functie van afstand en dus als functie van tijd. Im-
mers, aangezien de lichtsnelheid 300 000 km s−1 bedraagt heeft het licht van ver weg gelegen
clusters er langer over gedaan om de telescoop te bereiken dan van clusters in het nabije hee-
lal en kijken we dus verder in het verleden. Dat betekent dat hoe verder een object weg staat
hoe jonger we het zien en dat maakt het mogelijk onderzoek te doen naar de ontwikkelings-
geschiedenis van bijvoorbeeld sterrenstelsels in clusters. Op basis van het huidige onderzoek
lijkt het percentage elliptische stelsels binnen clusters redelijk constant te zijn als functie van
tijd, maar gaande naar het heden verandert de verhouding tussen spiraalstelsels en S0 stelsels.
Het percentage spiraalstelsels neemt af en het percentage S0 stelsels neemt tegelijkertijd toe.
Dit zou kunnen betekenen dat sommige spiraalstelsels worden getransformeerd tot S0 stelsels.
De evolutie van sterrenstelsels lijkt dus naast de directe omgeving van de stelsels ook af te
hangen van het type.

Dit proefschrift

In dit proefschrift bestuderen we eigenschappen van de sterrenstelsels in de Coma cluster.
Deze cluster bestaat uit zeer veel sterrenstelsels en met behulp van waarnemingen met opti-
sche en radiotelescopen zoeken we naar verbanden tussen de eigenschappen van deze stelsels
en hun posities in de cluster om zo de invloed van de omgeving op de stelsels in kaart te
brengen.

Optische waarnemingen

Met de optische Isaac Newton Telescoop op La Palma hebben we een groot deel van de
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Figuur 7.3— De figuur toont twee opnamen van hetzelfde stukje hemel, maar bij twee ver-
schillende golflengten. Links: de sterrenstelsels M81, M82 en NGC 3077 zoals wij dat met
het oog door de telescoop zouden zien. Rechts: hetzelfde, maar dan zijn ook contouren die de
verdeling van het waterstofgas aangeven getekend. Uit de gasverdeling blijkt duidelijk dat er
tussen de stelsels interacties plaatsvinden. (Yun, M. S., Ho, P. T. P., & Lo, K. Y. 1994, Nature,
372, 530)

Coma cluster met behulp van een grote CCD camera gefotografeerd. Door alle afzonder-
lijke waarnemingen aan elkaar te plakken onstaat een digitale foto van de cluster met een
oppervlakte van 5.2 vierkante graden aan de hemel. De cluster is waargenomen door drie
verschillende filters: U , B en r (ongeveer blauw, groen en rood). Dit geeft waardevolle in-
formatie, omdat ieder filter gevoelig is voor een ander deel van het licht dat de sterrenstelsels
uitstralen. Het r filter is bijvoorbeeld het meest gevoelig voor de straling die oudere sterren
uitstralen, terwijl U vooral gevoelig is voor straling van jonge sterren. De verhouding van de
hoeveelheid licht die we door de verschillende filters krijgen bepaalt de kleur van een stelsel
en die zegt op zijn beurt iets over de verdeling van jonge en oude sterren in het betreffende
stelsel.

We hebben de optische waarnemingen geanalyseerd en een catalogus van alle (ruim
130000) gedetecteerde objecten samengesteld. Deze catalogus bevat informatie over o.a.
posities, helderheden, kleuren en de vormen van de objecten en dient als basis voor het onder-
zoek van de optische eigenschappen van sterrenstelsels in de Coma cluster. Hieronder worden
kort de resultaten beschreven.

Helderheidsfuncties

Een helderheidsfunctie geeft informatie over hoeveel stelsels er bij iedere helderheid zijn.
Men kan deze functie zien als een grafische voorstelling van een soort van volkstelling van
sterrenstelsels. De vorm van de functie en hoe deze verandert voor verschillende gebieden in
de cluster reflecteert veranderingen in de sterrenstelsel populatie. Helderheidsfuncties geven
daarom waardevolle statistische informatie over hoe de omgeving de eigenschappen van de
sterrenstelsels beı̈nvloedt.
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We hebben Coma in vijf gebieden verdeeld en van elk gebied de helderheidsfunctie
bepaald. Deze zijn alle verschillend van vorm hetgeen op de eerste plaats betekent dat er geen
universele helderheidsfunctie kan bestaan, zoals in het verleden weleens werd geopperd. De
helderheidsfuncties stijgen bovendien steeds sneller aan de kant van de minst heldere stelsels
naarmate de afstand tot het centrum groter wordt. Een vergelijking met helderheidsfuncties
van stelsels buiten clusters laat zien dat vooral de U band functies aan de kant van de minst
heldere stelsels verschillen; in Coma is de functie daar steiler, m.a.w. er zijn daar relatief meer
zwakke stelsels. Dit zou kunnen worden verklaard door aan te nemen dat er nog steeds (vooral
zwakke) stelsels van buiten de cluster door de zwaartekracht de cluster worden ingetrokken.
Door de wisselwerking met stelsels in de cluster en/of het intracluster medium treden er tij-
delijk extra periodes van stervorming op waardoor de stelsels gedurende enige tijd helderder
worden, voornamelijk in de U band, en dit veroorzaakt een steilere helderheidsfunctie aan de
minst heldere kant van de verdeling. Als dit correct is betekent dat dat Coma nog steeds aan
het vormen is en vooral in de buitenste delen nog steeds grote invloed uitoefent op de evolutie
van zijn sterrenstelsel populatie.

Sterrenkundige opnames laten altijd de aan de hemel geprojecteerde verdeling van ob-
jecten zien. Een stelsel dat we rond het centrum waarnemen kan zich dus in werkelijkheid
in de buitendelen bevinden, ver voor of achter het centrum. We hebben de invloed van pro-
jectie effecten onderzocht en komen tot de conclusie dat die geen significante invloed op de
gevonden resultaten hebben.

Stelsels in de Coma cluster

We hebben een catalogus samengesteld met in totaal 583 cluster leden waarvoor we beschik-
ken over goede fotometrische metingen in verschillende filters. Pieter van Dokkum heeft aan
346 cluster leden types toegekend, de overige 237 zijn niet betrouwbaar te classificeren, voor-
namelijk omdat ze te zwak zijn. Door de hoge resolutie en de gevoeligheid van onze gegevens
was het mogelijk het aantal betrouwbaar geclassificeerde stelsels uit te breiden, vooral voor
zwakke stelsels. Het heeft er echter ook toe geleid dat veel stelsels een ander type toegekend
hebben kregen dan op basis van eerdere gegevens. Dit heeft belangrijke consequenties voor
studies die de evolutie van de populatie van sterrenstelsels in clusters als functie van tijd (af-
stand) onderzoeken. Het percentage spiraalstelsels is in onze gegevens bijvoorbeeld hoger
dan in oude studies, zodat de trend van een duidelijk afnemend percentage spiraalstelsels als
functie van tijd herzien moet worden.

In Coma zijn de verschillende types van stelsels duidelijk verschillend over de ruimte
verdeeld. Rond het cluster centrum zijn 9 van de 10 stelsels elliptische of S0 stelsels. Buiten
het centrum neemt het percentage elliptische stelsels af, het percentage S0 stelsels blijft
ongeveer gelijk en het percentage spiraalstelsels neemt eerst flink toe om vervolgens con-
stant te blijven. De ruimtelijke verdeling van spiraalstelsels laat een vrij uniforme verdeling
van stelsels over de hemel zien zonder voorkeur voor bepaalde gebieden. Als de lage fractie
van spiraalstelsels in het dichtbevolkte cluster centrum veroorzaakt wordt door transformaties
naar bijvoorbeeld S0 stelsels, dan zou dit moeten gebeuren voordat ze het centrum bereikt
hebben, want de zogenaamde mergers bevinden zich allen buiten het centrum.

Voor elliptische en S0 stelsels bestaat er een zeer nauwe relatie tussen de kleur en de
helderheid van de stelsels en wel zo dat zwakkere stelsels blauwer zijn. Voor beide types
hebben we deze relatie bepaald voor het binnenste en buitenste gedeelte van de cluster. We
vinden geen significante verschillen tussen beide helften. De relaties voor beide types zijn
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echter niet identiek, want de S0 stelsels hebben systematisch steilere hellingen. De belang-
rijkste conclusie is echter dat de gemiddelde afwijkingen ten opzichte van de relatie groter
worden op grotere afstanden van het centrum van de cluster. Dit wordt veroorzaakt door
relatief blauwe stelsels in de buitendelen van de cluster. Dit zouden stelsels kunnen zijn die
recent in de cluster gearriveerd zijn en door de interactie met de cluster omgeving nog een
laatste periode van stervorming doormaken.

Voor de gehele groep van spiraalstelsels bestaat er geen nauwe relatie tussen de kleur en
de helderheid van de stelsels. We hebben de spiralen daarom verdeeld in vroeg- en laat-type
stelsels: laat-type spiraalstelsels zijn de stelsels met de meest open spiraalstructuur en kleinste
verdikkingen in het centrum en voor de vroeg-type spiraalstelsels geldt het omgekeerde. De
laat-type spiraalstelsels zijn blauw t.o.v. de vroeg-type stelsels, maar worden gemiddeld roder
naarmate ze dichter bij het cluster centrum in de buurt komen. Het is opmerkelijk dat er binnen
een straal van ∼ 0.25◦ geen enkel laat-type spiraalstelsel meer te vinden is. De eigenschappen
van de groep vroeg-type stelsels lijken veel op die van de S0 stelsels en het zijn dus vooral de
laat-type spiraalstelsels die duidelijk beı̈nvloed worden door de cluster omgeving. Nadat ze de
cluster zijn binnengekomen zijn ze nog relatief blauw, maar ze verliezen, onder invloed van
de omgeving, op weg naar het centrum hun waterstofgas, zodat stervorming sterk vermindert
en ze langzaam roder worden bij gebrek aan jonge, blauwe sterren.

Dynamica

De vorm van de snelheidsverdeling van alle stelsels die bij de cluster horen is niet wat je
verwacht voor een cluster die al helemaal gevormd is. Wanneer we onderscheid maken tussen
de verschillende prominente types, nl. elliptische, S0 en spiraalstelsels, blijkt dit vooral te
worden veroorzaakt door de groep van spiraalstelsels en in het bijzonder door de blauwe
spiraalstelsels. De blauwe spiraalstelsels hebben gemiddeld hogere snelheden dan hun rode
soortgenoten en beide hebben hogere gemiddelde snelheden dan het cluster gemiddelde. Deze
bevindingen ondersteunen de hypothese dat de elliptische en S0 stelsels de oudste leden van
de cluster zijn met een snelheidsverdeling die qua vorm typisch is voor een volledig gevormde
cluster. De spiraalstelsels zijn pas later, waarschijnlijk geleidelijk, aan de cluster toegevoegd.
De rode spiraalstelsels zijn dan vermoedelijk gemiddeld eerder dan de groep blauwe spiralen
in de cluster gearriveerd, omdat hun snelheidsverdeling al iets meer lijkt op die van de ellip-
tische en S0 stelsels.

Tijdens ontmoetingen van sterrenstelsels wordt bewegingsenergie uitgewisseld en dit zorgt
ervoor dat uiteindelijk de zwaarste stelsels het langzaamste bewegen en zich meer rond het
cluster centrum ophouden. Uit de snelheidsverdelingen van heldere (zware) en zwakke (lichte)
stelsels blijkt echter dat ze gemiddeld nog even snel bewegen, hetgeen wederom tot de con-
clusie leidt dat de cluster nog niet “tot rust” is gekomen.

Waarnemingen met de radiotelescopen van Westerbork

Wanneer waterstofatomen in rust zijn geven ze straling af met een golflengte van 21.1 cm.
We meten echter een langere golflengte als het gas zich van ons af beweegt en een kortere
golflengte als het gas op ons afkomt. Denk aan het veranderen van toonhoogte als er bijvoor-
beeld een politieauto met de sirene aan voorbij rijdt. We zijn begonnen met het inventariseren
van de hoeveelheid H I in alle stelsels die deel uitmaken van de Coma cluster. We doen dit
volkomen blind, dwz. door de apparatuur zo in te stellen dat we gevoelig zijn voor straling
van een groot bereik in golflengte (snelheid) en door het meten van de intensiteit op iedere
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positie in de cluster, ongeacht of en wat voor stelsel zich daar bevindt. We hebben op die
manier 24 (spiraal)stelsels ontdekt die genoeg gas bevatten om boven de detectielimiet van
onze waarnemingen te komen. Van 14 van deze stelsels was de hoeveelheid waterstofgas nog
niet eerder gemeten en van 11 stelsels was nog niet bekend dat ze bij de cluster horen. Er zijn
nog zeker tientallen spiraalstelsels die niet waarneembare hoeveelheden H I gas hebben. We
detecteren geen enkel elliptisch of S0 stelsel, maar dat is niet verwonderlijk omdat van deze
stelsels bekend is dat ze weinig gas hebben.

We vinden duidelijk aanwijzigingen van de invloed die de cluster omgeving op de stelsels
heeft. Het beste voorbeeld is NGC 4921, een prominent spiraalstelsel met een veel lager
dan verwachtte H I massa en een duidelijk verstoorde verdeling van het gas. De positie ten
opzichte van het hete intracluster medium en de hoge snelheid (∼ 1500 km s−1) ten opzichte
van de gemiddelde cluster snelheid suggereren dat het waterstofgas hierdoor uit het stelsel
wordt geduwd. De verdeling van het waterstofgas in de overige stelsels zien er veel minder
spectaculair uit, maar dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de enorme afstand waarop
de cluster zich bevindt, waardoor slechts zeer globaal de verdeling van het gas kan worden
gemeten.

De snelheidsverdeling van gasrijke spiraalstelsels onthult dat deze stelsels snelheden rond
het cluster gemiddelde mijden en bij voorkeur hogere of lagere snelheden hebben. Een groot
deel van de stelsels die we met de telescopen van Westerbork gedetecteerd hebben behoren
tot de groep van blauwe spiraalstelsels. De Westerbork waarnemingen zijn consistent met het
eerdere resultaat dat deze subgroep vrij recentelijk aan de cluster populatie is toegevoegd.

Door gebruik te maken van bekende posities en snelheden van cluster leden kunnen we
de signalen van die posities optellen. Op die manier krijgen we een gemiddeld signaal van al
die stelsels met een lager ruis niveau dan van ieder afzonderlijk signaal. Door deze methode
kan men de detectielimiet verlagen en kleinere H I massa’s toch waarnemen. Wij hebben
deze methode gebruikt om van een aantal interessante subgroepen in Coma de gemiddelde
H I massa’s te bepalen. De NGC 4839 groep is een groep sterrenstelsels die waarschijnlijk
voor de eerste keer de cluster binnenvalt. Van deze groep kunnen wij geen gemiddeld H I

signaal detecteren, maar dit komt omdat de groep vooral uit elliptische en S0 stelsels bestaat.
Ook de groep stelsels waarvan bekend is dat er nog hevige stervorming in plaatsvindt of net
heeft plaatsgevonden heeft een niet waarneembaar gemiddeld H I signaal. Het meeste gas is
in die stelsels gebruikt om sterren te vormen en er is te weinig over om met onze gevoeligheid
te kunnen meten. We vinden alleen een positief H I signaal voor een groep spiraalstelsels die
te lage H I massa’s hebben om afzonderlijk gedetecteerd te worden. We concluderen dat de
stelsels in de Coma cluster over het algemeen arm aan waterstofgas zijn.

Conclusies

We hebben eigenschappen van de sterrenstelsels in de Coma cluster onderzocht en in het
bijzonder de invloed van de omgeving op die eigenschappen. Hiervoor hebben we gebruik
gemaakt van een enorme hoeveelheid gegevens die zijn verkregen door waarnemingen met
een optische telescoop op La Palma en de radiotelescopen van Westerbork. In beide sets zijn
duidelijke aanwijzigingen aanwezig dat de omgeving invloed uitoefent op de sterrenstelsels
in de cluster. De meeste evolutie lijkt plaats te vinden in de buitendelen en in de populatie
van spiraalstelsels, en dan met name de laat-type spiralen. Het is van essentieel belang dat de
gegevens ook de gebieden ver van het cluster centrum beslaan om de significantie van trends
te kunnen vaststellen. Een uitbreiding van de optische gegevens zou het mogelijk maken het




