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Nederlandse samenvatting

Context

In de wetenschap zijn de ontstaansvragen meestal de moeilijkste te beantwoorden vragen.
Denk maar aan de volgende nog openstaande vragen: ’hoe ontstaat zelfbewustzijn’, ’hoe

is het leven ontstaan’ en ’hoe is het heelal ontstaan’. De titel en het thema van dit proef-
schrift heeft ook te maken met een actuele ’hoe’ vraag in de sterrenkunde namelijk: ’hoe
zijn de verschillende typen sterrenstelsels ontstaan die we zoal kunnen observeren’. Een be-
langrijke stap in de classificatie van sterrenstelsels werd gemaakt door Edwin Hubble (1889
- 1953). Hij stelde een schema op van de meest voorkomende typen sterrenstelsels die
hij observeerde. Figuur 1 toont zijn schema. Links staan de zogeheten elliptische stelsels,
rechts staan spiraalstelsels die zelf weer opgedeeld zijn in twee takken: spiralen met centrale
’balken’ (onderste tak) en zonder balken (bovenste tak). Precies in het middelpunt van de
drie takken ligt een soort tussenvorm van spiraalstelsels en elliptische stelsels: de zogeheten
S0 stelsels. De elliptische stelsels, links, zijn gesorteerd naar ’ellipticiteit’, wat afplatting
betekent. Van links naar rechts neemt de afplatting toe voor de elliptische stelsels. Deze
stelsels vertonen vrijwel geen structuur en hebben in het echt een bolvormige of rugbybal-
achtige driedimensionale vorm. Ze bevatten heel weinig tot geen gas en er vindt daardoor
(vrijwel) geen stervorming plaats. De bewegingen van de sterren zijn niet geordend: alle
sterren bewegen kris kras door het hele stelsel: daardoor heeft het dan ook de drie dimen-
sionale vorm. De spiraalstelsels, rechts, zijn daarentegen platte schijven met een centrale
verdikking. De spiraalstelsels zijn in het schema gesorteerd op grootte van deze centrale
verdikking: van links naar rechts gezien wordt deze steeds kleiner. Spiraalstelsels bevatten
veel gas en stervorming is daardoor een normaal verschijnsel in deze stelsels. De eerder
genoemde sortering blijkt samen te vallen met de mate van stervorming: de stelsels met
de kleinste centrale verdikking (rechts dus) hebben de meeste stervorming. De banen van
sterren in spiraalstelsels zijn geordend: ze bewegen allemaal in dezelfde richting in de schijf.
Alle sterren roteren dus rondom het middelpunt van het spiraalstelsel. Onze zon bevindt
zich ook in zo’n spiraalstelsel, een balkspiraalstelsel (onderste tak), en hij doet ongeveer 200
miljoen jaar over één rondje rondom het middelpunt, samen met 100 miljard andere sterren.
De tussenvorm: S0, vertoont wel een roterende schijf en een centrale verdikking, echter er
vindt hier weinig tot geen stervorming plaats door gebrek aan gas. Wat niet te zien is in
Figuur 1 is dat S0 stelsels ook balken kunnen bevatten. Ieder sterrenstelsel bevat ook bolho-
pen. Bolhopen zijn opeenhopingen van soms wel een paar honderdduizend sterren. Figuur
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2 toont zo’n bolhoop. Ons eigen melkwegstelsel bevat zo’n 150 bolhopen. Deze bolhopen
roteren mee met de sterren in de schijf, maar hebben zelf hun eigen baanbeweging, die vaak
loodrecht op de schijf staat. Elliptische stelsels bevatten soms wel duizenden bolhopen.
Sterrenstelsels zelf zijn ook weer gegroepeerd in kleine groepjes of hele grote groepen: de
clusters. In de clusters bevinden zich veel meer elliptische stelsels dan spiraalstelsels. Buiten
de clusters, in de ’lege’ gebieden, is het precies andersom. Kennis over de geschiedenis van
het heelal is noodzakelijk om deze discrepantie te begrijpen. Daarover nu meer.
Het was diezelfde Edwin Hubble die de uitdijing van het heelal ontdekte. Een ontdekking
die tot de belangrijkste in de sterrenkunde behoort en die grote implicaties heeft voor ons
beeld van het ontstaan van het heelal. Hubble ontdekte dat alle sterrenstelsels zich van
ons af bewegen. Hij was zo slim om hieruit niet te concluderen dat de aarde daarom een
zeer bevoorrechte positie in het heelal inneemt (alle stelsels bewegen zich immers van ons
af). Doordat hij van meerdere stelsels de snelheid kon meten en tevens de afstand, zag hij
dat, als bijvoorbeeld een stelsel zich twee keer zo snel van ons af beweegt, ook de afstand
twee keer zo groot was: hij concludeerde hieruit dat alle sterrenstelsels zich van elkaar af
bewegen. Dit is te vergelijken met een rijzende rozijnencake in de oven. Als iedere rozijn
een sterrenstelsel voorstelt , gebeurt in de cake precies hetzelfde: rozijnen op twee keer zo
grote afstand van elkaar bewegen ook precies twee keer zo snel van elkaar vandaan.

Goed, we leven dus kennelijk in een uitdijend heelal. Maar dat betekent dus, dat vroeger
alle sterrenstelsels zich veel dichter bij elkaar bevonden. Door terug te rekenen en rekening
te houden met de remmende werking van gravitatie, kunnen we zelfs berekenen hoe oud het
heelal is. Tegenwoordig denkt men dat het heelal zo’n 14 miljard jaar oud is. Op de helft
van de leeftijd van het heelal, 7 miljard jaar geleden dus, stonden alle stelsels twee keer zo
dicht bij elkaar. Nog veel eerder stonden ze nog veel dichter bij elkaar, zodat de wederzijdse
effecten van gravitatie veel groter waren.

Door de omstandigheden tijdens de begintijd van het heelal te simuleren, en door met
de grootste en beste telescopen heel ver en dus heel ver terug te kijken in de tijd, is onder
astronomen op dit moment een ontstaansmodel voor de verschillende typen sterrenstelsels
populair dat als volgt werkt: de eerste stelsels ontstaan uit botsingen van kleinere klompjes
’bouwstenen’, die heel veel gas bevatten. Hierbij zijn waarschijnlijk ook grote aantallen
bolhopen gevormd, die bij ieder sterrenstelsel zijn terug te vinden. De meeste hedendaagse
elliptische stelsels zijn ontstaan in de hoogste dichtheidsgebieden, wat nu de clusters zijn.
De spiralen ontstaan gemiddeld wat later en meest in de meer rustige gebieden. Doordat
hier weinig grote botsingen plaatsvinden konden zo de geordende schijven ontstaan. Soms
botsten deze schijven en ontstond daaruit een nieuwe elliptisch stelsel, alsmede nieuwe
bolhopen. Dit soort botsingen komen nu, door het sterk uitgedijde heelal, veel minder voor.
In dit model zijn S0 stelsels geëvolueerde spiraalstelsels die hun gas verloren hebben om
diverse redenen.

De grote meerderheid van de elliptische stelsels is dus al op zeer vroege leeftijd gevormd
(10 miljard jaar geleden en eerder), en bestaan voornamelijk uit oude sterren. Spiralen
zijn meer te vinden in de legere gebieden en bevatten, door hun voortgaande stervorming
nog veel jonge sterren. Deze verschillende eigenschappen vertaalt zich in een belangrijke
waarneming: kleurverschillen. Oude sterren zien er rood uit, terwijl jonge sterren juist blauw
zijn. Een elliptisch stelsel, dat bijna geheel uit oude sterren bestaat, ziet er dan ook veel
roder uit dan een spiraalstelsel. Het is belangrijk dit kleuronderscheid te onthouden voor de
rest van onderstaand verhaal.

De tussenvormen, de S0s, zien er door hun gebrek aan stervorming ook roder uit dan
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Figuur 1: Hubble Classificatie Schema met links elliptische stelsels en recht spiraalstel-
sels die opgedeeld zijn spiralen met balken (onderste tak) en zonder balken (bovenste
tak). Op het snijpunt ligt een S0 stelsel, een tussenvorm tussen elliptische stelsels en
spiraalstelsels.

spiralen. Toch tonen de S0s, in tegenstelling tot de elliptische stelsels, een sterke evolutie in
recente tijden (laatste paar miljard jaar). Dit werd aangetoond door Dressler in 1980. Hij
vergeleek de aantallen S0s in verschillende clusters tijdens de laatste paar miljard jaar. Hij
vond dat er maar weinig S0s waren in clusters op 4 miljard lichtjaar, terwijl in meer nabije
clusters de aantallen S0s veel groter zijn. Deze evolutie heeft dan waarschijnlijk ook met de
dichtheid (omgeving) van sterrenstelsels te maken, die veel hoger is in clusters.

Na deze introductie kunnen we nu het thema van dit proefschrift behandelen. De ti-
tel (en thema) van dit proefschrift luidt: “De invloed van de omgeving op de Evolutie van
Sterrenstelsels”. Als we over de omgeving van sterrenstelsels praten, moeten eerst omgeving
definiëren: hier karakteriseren we de omgeving met behulp van de sterrenstelseldichtheid.
Ook is het van belang te weten wanneer we naar die omgeving kijken: vroeger lagen
stelsels immers veel dichter bij elkaar, en was de dichtheid veel hoger dan heden ten dage.
In dit proefschrift bestuderen we alleen relatief nabije sterrenstelsels en clusters: we kijke
ten hoogste 1 miljard jaar terug in de tijd.
Dit proefschrift is ingedeeld in twee gedeelten. Het eerste gedeelte bestaat uit de hoofdstuk-
ken 2 en 3. Hiervoor hebben we een aaneengesloten gebiedje aan de hemel ter grootte van
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Figuur 2: De bolhoop M92

16 volle manen waargenomen. Het gebiedje bevat enkele clusters die zich alle op een afstand
van ongeveer 1 miljard lichtjaar bevinden, dus 1 miljard jaar terug in de tijd. De tijd dus
waarvan we verwachten dat er zich veel S0s vormen, de grote meerderheid van de elliptische
sterrenstelsels hebbben zich hier al lang gevormd. We analyseren een groot aantal eigen-
schappen van alle heldere sterrenstelsels in het gebiedje en kijken hoe de eigenschappen van
sterrenstelsels veranderen als functie van dichtheid. We vinden dat spiraalstelsels de sterkste
variaties vertonen en vinden mogelijk de locatie waar spiraalstelsels in S0s veranderen.

Hoofdstukken 4 en 5 vormen het tweede gedeelte. Hierbij gaat het om onderzoek naar
zes afzonderlijke elliptische stelsels in ’lege’ gebieden, waarvan al bekend was dat ze bepaalde
afwijkingen vertonen in hun lichtverdeling t.o.v. normale elliptische stelsels. De afwijkingen
zijn waarschijnlijk restproducten van veel kleinere sterrenstelseltjes die gebotst hebben met
de heel veel grotere elliptische stelsels. Door die afwijkingen nauwkeurig te onderzoeken kan
informatie worden verkregen over of dit bots-scenario inderdaad klopt en zo ja, over hoe
die kleinere stelseltjes er vroeger dan wel uitzagen. De zes stelsels staan op slechts enkele
tientallen miljoenen lichtjaren (zeer nabij dus). Verder hebben we ook onderzoek gedaan
naar de bolhopen in deze stelsels.

Eerste Gedeelte: cluster onderzoek
Het aaneengesloten gebiedje ter grootte van 16 volle manen was al eerder waargenomen
in een ander wetenschappelijk project: de 2dF survey. De 2dF survey had als doel om
van vele heldere sterrenstelsels en clusters de afstand (roodverschuiving) te bepalen door
middel van multi-fiber waarnemingen. Bij dit soort waarnemingen bepaalt men voor heel
veel sterrenstelsels in hetzelfde beeldveld in één keer de roodverschuiving. Een nadeel met
deze snelle methode is dat dit alleen goed werkt voor heldere stelsels.

In ieder geval weten we zo dus wel dat de clusters en de sterrenstelsels in ons gebiedje
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alle op ongeveer 1 miljard lichtjaar liggen. Handig is ook dat we sterrenstelsels die veel
dichterbij of verder weg liggen, weg kunnen laten, zodat onze resultaten niet beïnvloedt
worden door deze ’verstorende’ stelsels.

De waarnemingen voor dit gedeelte werden gedaan met een groothoek camera die op
een relatief kleine (2.2 meter) telescoop is gemonteerd. Eind 2009 zal een veel grotere
groothoekcamera in bedrijf komen: de OmegaCAM. Onze waarnemingen werden gebruikt als
testdata, met als doel hoe we straks OmegaCAM optimaal kunnen gebruiken voor nog veel
grootschaliger clusteronderzoek. In Groningen is de afgelopen jaren gewerkt aan computer
programma’s, die straks OmegaCAM data gaan verwerken. Onze gegevens werden gebruikt
om deze computer-programma’s te testen, zodat OmegaCAM gebruikers straks sneller aan
de slag kunnen.

De waarnemingen werden gedaan in twee golflengte-gebieden, het optische en rode ge-
deelte van het spectrum. Dit kan bereikt worden door filters in het lichtpad van de telescoop
te plaatsen. Door in beide golflengte-gebieden de lichtkracht te bepalen van sterrenstelsels
kunnen we de kleur meten. Zoals in de introductie vermeld is, hebben elliptische en S0 stel-
sels meestal rode kleuren, terwijl spiraalstelsels meest blauw zijn. Dit is te zien in Figuur 3:
een kleur-helderheids diagram: vertikaal is de kleur uitgezet, d.w.z. van onder naar boven
worden de objecten steeds roder. Horizontaal is de helderheid uitgezet (van links naar rechts
neemt de helderheid af). Het diagram bevat alle stelsels in onze survey, de stelsels op 1
miljard lichtjaar (blauw), maar ook de stelsels die dichterbij (groen) en verder weg (rood)
liggen, alsmede de vele stelsels waarvan we de afstand niet weten (zwart) . De elliptische
stelsels bevinden zich in een vrij nauwe band, tussen de aflopende horizontale lijnen, terwijl
de spiraalstelsels daar onder liggen en dus veel blauwer van kleur zijn.

Kleur is dus een goede maat om sterrenstelsels te classificeren. Echter er bestaan ook
spiraalstelsels met een rode kleur of elliptische stelsels met een blauwe kleur. Daarom
moeten we betere methoden zien te vinden om stelsels te classificeren. Het blote oog is
nog altijd de beste manier om sterrenstelsels te classificeren volgens Figuur 1. Echter, dit
wordt lastig als er duizenden of honderdduizenden sterrenstelsels te classificeren zijn, wat
straks met OmegaCAM zeker gaat gebeuren. Daarom hebben we eigenlijk een automatische
classificatie manier nodig. We hebben heel veel automatische manieren getest en het blijkt
dat de beste manier is om gebruik te maken van een parameter genaamd: Sérsic index. Deze
index is eigenlijk niets anders dan een getalletje die de vorm van de lichtverdeling (profiel)
van een sterrenstelsel beschrijft. Figuur 4 toont twee van zulke profielen. Elliptische stelsels
hebben stijle, gekromde profielen (rechts in Fig. 4) , terwijl vlakkere rechtere profielen
de schijfstelsels (spiralen en S0s) goed beschrijven (links in Fig. 4). Als we deze manier
gebruiken en vergelijken met classificaties met het blote oog, blijkt dat we ongeveer 90%
van de spiralen goed te classificeren. De S0s moeten natuurlijk nog wel steeds gescheiden
worden. Om S0s van spiralen te onderscheiden blijken asymmetrie, kleur of stervorming
de beste manier voor automatische classificatie. Deze methoden hebben echter nog steeds
grote foutenmarges. Een betere methode is dus gewenst. Aangezien wij hier niet zo heel
veel stelsels hebben, maakten we toch gebruik van het oog om spiraalstelsels van de andere
klassen te onderscheiden. Om S0s van elliptische stelsels te onderscheiden gebruikten we
de Sérsic index.

Na deze classificatie kunnen we kijken of we een bijdrage kunnen leveren aan de ’hoe’
vraag ten aanzien van het ontstaan van S0 stelsels. Daartoe kijken we naar de eigenschap-
pen van de verschillende klassen sterrenstelsels als functie van dichtheid. Deze dichtheid
moeten we wel eerst berekenen. Hiertoe maakten we gebruik van de 2dF stelsels, waarvan
we de afstand (roodverschuiving) kennen en berekenden voor ieder punt in ons gebied de
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Figuur 3: Kleur-Helderheid diagram van alle sterrenstelsels in het geobserveerde ge-
bied. Blauwe vierkantjes zijn sterrenstelsels op 1 miljard lichtjaar. Groene sterrretjes en
rode driehoeken zijn respectievelijk voor en achtergrond sterrenstelsels. Zwarte kruisjes
corresponderen met sterrenstelsels waarvan de afstand niet bekend is (dit zijn er vele!)

(drie-dimensionale) dichtheid van sterrenstelsels. Vervolgens definieerden we vier dichtheid-
regimes: het hoogste dichtheids-regime zijn de binnengebieden van clusters, waar de dicht-
heid het grootst is, het laagste regime ligt in vrij lege gebieden. De andere gebieden liggen
er tussen in. De regimes werden zo gekozen dat ieder regime ongeveer evenveel stelsels
bevat. Vervolgens berekenden we voor ieder dichtheids-regime de gemiddelde waarden van
de parameters voor de drie klassen sterrenstelsels elliptisch, spiraal en S0. Drie parame-
ters blijken sterk te variëren met dichtheid: asymmetrie, kleur en stervorming. Asymmetrie
blijkt alleen voor spiraalstelsels te variëren. De asymmetrie wordt steeds lager naarmate we
naar dichtere gebieden toegaan. Stervorming blijkt voor alle klassen op dezelfde manier te
variëren, met een geleidelijke afname van stervorming van laag naar hoge dichtheden. De
variatie in kleur tenslotte, vertoont voor spiraalstelsels een vrij opvallend effect: deze blijft
in lege gebieden vrij blauw en constant, om opeens in de buitendelen van clusters sterk rood
te worden. Deze resultaten brengen twee vragen naar voren: definieert het gebied waar
de plotselinge verroding van spiraalstelsels optreedt misschien de regio waar spiraalstelsels
in S0s transformeren? Zijn deze rode spiralen misschien een tussenvorm van S0s? Met
betrekking tot de eerste vraag: de verroding van de spiraalstelsels kan verklaard worden
doordat in deze gebieden een groot deel van het gas in spiraalstelsels verloren gaat door
drie cluster specifieke processen: de eerste heet ’voorverwerking’. In de buitendelen van
de cluster ondergaat het spiraalstelsel vaak nabije interacties: hierbij stroomt waarschijnlijk
gas naar de centrale verdikking en veroorzaakt daar stervorming. Dit kan ook een extra
populatie van balk sterrenstelsels kunnen veroorzaken (zie volgende Sectie). Het tweede



Nederlandse samenvatting 169

Figuur 4: Twee panelen met morfologische informatie. Horizontaal is steeds de straal
van het stelsel gemeten vanaf het centrum. Bovenste raam: lichtprofiel, midden: posi-
tiehoek, onder: ellipticiteit. Links een balkspiraal: spiraal heeft een bijna recht profiel,
de balk verraadt zich door gelijktijdige grote variaties in positiehoek en ellipticiteit op
straal = 5 boogseconden. Dit is de buitengrens van de balk. Rechts een elliptisch stelsel,
het lichtprofiel is hier duidelijk gekromd.
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proces heeft te maken met de uiterst heet gas aanwezig in de het centrum van de meeste
clusters. Dit hete gas veroorzaakt dat het gas van de snel bewegende spiraalstelsels in
de clusters gestript wordt. Het derde process gaat vrij langzaam en wordt ’uitsterving’
genoemd. In lege gebieden worden sterrenstelsels constant gevoed met extern, invallend,
koel gas. Zo blijft de stervorming steeds op peil. In clustergebieden is dit koele gas niet
aanwezig, waardoor de voorraad koel gas in het spiraalstelsel langzaam uitput. Voor een
antwoord op de tweede vraag hebben we de gemiddelde morfologische eigenschappen ver-
geleken van gewone, blauwe, spiralen, rode spiralen en normale, rode, S0s. Het blijkt dat
voor alle eigenschappen, de rode spiralen gemiddeld tussen de normale spiralen en S0s in
liggen. We concluderen dan ook dat rode spiralen een tussenvorm tussen spiralen en S0s
zouden kunnen zijn.

Bars
In de introductie merkten we op dat er ook spiraalstelsels en S0s zijn, die balken bevatten.
Er zijn verschillende modellen die verklaren hoe balken ontstaan en verdwijnen. Waarschijn-
lijk zijn kleine verstoringen of externe invloeden verantwoordelijk voor het ontstaan van
balken. Simulaties laten zien dat koel gas, aanwezig in het spiraalstelsel, de balk kan laten
groeien. Echter na verloop van tijd wordt de balk instabiel, valt uiteen en zien we weer
een ’normaal’ spiraalstelsel. Daarna zou er weer een nieuwe balk kunnen ontstaan, zodat er
in de loop der tijd, verschillende balk episodes bestaan in het leven van een stelsel, waar-
bij de gemiddelde balkgrootte steeds toeneemt. Omdat onze waarnemingen verschillende
dichtheidsgebieden bevatten, waar de externe invloeden verschilld van aard zijn, kunnen we
misschien aanwijzingen vinden over balkvorming. Daartoe moeten we natuurlijk eerst de
balken kunnen detecteren.

De balken hebben we ontdekt met een beproefde methode. De structuur van een balk
kan omschreven worden als één met een hoge mate van ellipticiteit, zie Figuur 1. Om de
balken te detecteren fitten we eerst ellipsen als functie van straal aan de lichtverdeling van
het 2 dimensionale plaatje van een stelsel. De balk zal zich verraden door grote variaties
in de ellipticiteiten. Figuur 4 (links), laat het resultaat zien van het ellipsen fitten aan een
balkspiraalstelsel. We zien dat de ellipticiteit op een zekere straal een maximum bereikt. Op
het uiteinde van balk neemt de ellipticiteit plots weer af, wat gepaard gaat met gelijktijdige
verandering in positiehoek. Deze detecties van balken werd steeds m.b.v. het blote oog
geverifieerd. Detectie van balken op afstanden van 1 miljard lichtjaar, zoals het geval is
voor onze dataset, ligt op de grens wat mogelijk is met een telescoop op aarde vanwege
de verstorende werking van de atmosfeer. Daardoor konden we dan ook alleen de grootste
balken detecteren.

Door dit nu voor alle spiraalstelsels en S0s te doen, kunnen we het percentage balken
onder spiraalstelsels en S0s in de lage en hoge dichtheids gebieden bepalen. Het blijkt dat
het percentage balken significant hoger ligt in hogere dichtheidsgebieden. De balken zijn
gemiddeld ook groter in deze gebieden. Dit kan verklaard worden doordat er bij clusters
meer interacties optreden, welke zullen balkvorming stimuleren in gasrijke spiraalstelsels.

Een ander resultaat dat we vonden is dat er bijna geen balken zijn te vinden in S0s. Als
S0s inderdaad voortkomen uit spiraalstelsels (het feit dat we überhaupt balken zien in S0s
is daar al een aanwijzing voor), betekent dat, dat deze op een of andere manier moeten
uitdoven of verdwijnen. We vermoeden dat de vele snelle interacties in de clusters voor deze
uitdoving zorgen in de loop der tijd, nadat al het gas in het oorspronkelijke spiraalstelsel is
verdwenen (zie vorige Sectie).
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Figuur 5: De schillen alsmede een stofband en wolk zijn hier duidelijk zichtbaar

Tweede Gedeelte: zes elliptische stelsels
Waarnemingen
Voor dit gedeelte werden waarnemingen gebruikt, die gemaakt werden door de Hubble Space
Telescope (HST). Deze telescoop is de ruimte ingebracht om zo de verstorende invloed van
de atmosfeer te omzeilen. Daardoor kunnen we tot wel twintig keer nauwkeuriger kijken, erg
belangrijk bij dit soort onderzoek. De waarnemingen werden gedaan in dezelfde golflengte-
gebieden als in het vorige hoofdstuk, het optische en rode gedeelte van het spectrum, zodat
we weer de kleur kunnen meten.

De zes afzonderlijke elliptische stelsels met de bepaalde afwijkingen in hun lichtverdeling,
worden in het engels ook wel “shell galaxies”, schilstelsel, genoemd : de afwijkingen lijken
op schillen (zie het voorbeeld in Figuur 5). Er zijn twee theorieën die de schillen kunnen
verklaren. Beide theorieën doen verschillende voorspellingen over de kleuren en vormen van
de schillen.

De eerste theorie (botsingstheorie) beweert dat de schillen het resultaat zijn van een
botsing van het al bestaande elliptische stelsel en een klein stelseltje (5% van de massa van
het grotere elliptische stelsel). De schillen zijn hier restproducten van het kleine stelseltje en
kunnen allerlei vormen hebben afhankelijk van wat voor type het kleine stelseltje (veel gas of
weinig gas) is en hoe het precies wordt ingevangen (onder welke hoek, met welke snelheid).
Computersimulaties laten een heel scala van zulke vormen zien die we kunnen vergelijken met
de waarnemingen. De schillen kunnen allerlei kleuren hebben. Zoals we eerder opmerkten
zijn elliptische stelsels rood van kleur. Als het kleine (spiraal-)stelseltje veel jonge sterren
bevat (blauwe kleur) zullen de schillen dan blauwer zijn dan het hoofdstelsel.

De tweede theorie (interactie theorie) zegt dat de schillen opgewekt worden in het ellip-
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tische stelsel, doordat een ander stelsel er vlak bij langs vloog. Hier vindt dus geen botsing
plaats. De tweede theorie heeft als vooraanname dat er altijd al een bepaalde rotatie aanwe-
zig moet zijn in het elliptische hoofdstelsel. Omdat de schillen deel zijn van het hoofdstelsel
zullen de kleuren van de schillen gelijk zijn die van het hoofdstelsel. De vorm van de schillen
is afhankelijk van de hoek af waaronder we het hoofdstelsel zien. Daarbij zijn twee extreme
mogelijkheden: of zien steeds korte boogjes of we zien hele grote bogen die het hele stelsel
omvatten. Weer geldt hier dat de mogelijke vormen volgen uit computersimulaties die we
weer kunnen vergelijken met de waarnemingen.

Ook de aanwezigheid van stof kan enige aanwijzingen geven of een bepaalde theorie
juist is. Bij de botsingtheorie zullen er af en toe stelseltjes worden ingevangen die veel gas
bevatten. Het is dan zeer waarschijnlijk dat dit gas naar de kern van het hoofdstelsel stroomt
en aldaar stervorming veroorzaakt. Stervorming gaat altijd gepaard met stofvorming. Als
we dus veel stof waarnemen in het centrum is dit een extra steun voor de botsingstheorie.

Analyse en Resultaten
Om de positie van de schillen nauwkeurig te bepalen, hebben we eerst een model gemaakt
van de gelijkmatige lichtverdeling van het stelsel en dat afgetrokken van het originele Hubble
plaatje. Onregelmatigheden worden zo goed zichtbaar in het plaatje. Figuur 5 vertoont één
zo’n stelsel na aftrek van het model. De locatie en de vormen van de schillen en stof zijn
nu duidelijk zichtbaar. Door de vormen van de schillen van de zes stelsels te vergelijken
met de simulaties voor de beide modellen, blijkt dat in de meeste stelsels de vormen het
best overeen komen met het botsingsmodel. In de andere gevallen kunnen beide modellen
de vormen goed beschrijven.

Vervolgens hebben we voor iedere voldoende heldere schil nauwkeurig de kleur bepaald
op een nieuwe, veel nauwkeuriger, manier. Eerst maakten we op de schillocaties een locaal
model voor het stelsel te maken om dat vervolgens weer van het plaatje af te trekken. Voor
sommige stelsels vinden we duidelijke kleurverschillen met het hoofdstelsel. Dit duidt er dus
op dat hier de botsingstheorie beter van toepassing is. De andere gevallen geven weer geen
uitsluitsel: beide modellen kunnen het goed verklaren.

Alle zes stelsels vertonen stofwolkjes in hun centrum. Bij normale elliptische stelsels
zien we gemiddeld de helft van de gevallen zulk soort stofwolken. Als onze stelsels normaal
zijn, zou daaruit volgen dat de kans om stof in alle zes stelsels te vinden, minder dan 5%
is. Hieruit concluderen we dat onze stelsels meer stof bevatten dan dat je zou verwachten.
Een extra aanwijzing voor de juistheid van de botsingstheorie.

Alles samen nemend komen we dus tot de conclusie dat de botsingstheorie de schillen het
beste beschrijft. Hoewel in een enkel geval de interactie theorie ook zou kunnen optreden.
Verder blijkt dus dat elliptische stelsels in lege gebieden nog steeds onderhevig aan een
langzame geleidelijke evolutie die veroorzaakt wordt door de omgeving.

Bolhopen in de zes schilstelsels.
Bolhopen (zie Figuur 2) zijn belangrijk voor het onderzoek naar de vorming van sterren-
stelsels. Ons eigen melkwegstesel bevat zo’n 150 bolhopen. Elliptische stelsels, zoals onze
schilstelsels, bevatten soms wel duizenden bolhopen. Bolhopen zijn meestal heel oud, 11
tot 13 miljard jaar. Een decennium geleden werd ontdekt dat elliptische stelsels, in tegen-
stelling tot spiraalstelsels, twee populaties van bolhopen bezitten. De populaties kenmerken
zich door kleurverschillen: één populatie met blauwe kleuren en ’eén populatie met rode
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kleuren. De blauwe populatie kleuren wordt ook in spiraalstelsels gevonden en is kennelijk
een universele populatie die in alle sterrenstelsel wordt gevonden. De rode populatie is dus
een extra populatie in elliptische stelsels.

Onmiddellijk werden drie verschillende theorieën bedacht om de extra populatie te ver-
klaren. Mogelijk zijn ze alle drie in meer of mindere mate van toepassing. De 1e theorie
beweert dat de extra populaties ontstaan zijn tijdens een botsing van twee spiraalstelsels.
Hierbij zouden dan veel nieuwe bolhopen ontstaan die naar verloop van tijd roder zijn dan
de universele populatie. De rodere kleur komt omdat de bolhopen later in het heelal zijn
ontstaan en daardoor veel meer zwaardere elementen (metalen in astronomisch jargon) be-
vat dan oudere bolhopen (Intermezzo: metalen ontstaan bij het eind van het leven van
een ster, als zo’n ster zwaar genoeg is, ontploft deze in een zogeheten supernova explosie,
waarbij de metalen ontstaan en in het heelal worden geblazen. In de loop der tijd komen
er in het heelal dus steeds meer metalen bij.). Deze rode extra populatie, zal eerst nog
extreem blauw zijn, in het geval dat de botsing zeer recentelijk heeft plaats gevonden. Zulk
soort botsende stelsels worden inderdaad waargenomen en inderdaad zien we dan een blauwe
populatie bolhopen. Het is echter lastig om te zien hoe dit 10 miljard jaar geleden ging,
toen de meeste elliptische stelsels werden gevormd. Er bestonden toen waarschijnlijk nog
maar weinig complete spiraalstelsels en de botsingen waren van een ander karakter hadden
dan in het huidige heelal.

De 2e theorie zegt dat de extra populatie ontstaat na het ontstaan van een elliptisch
stelsel. De vorming van een elliptisch stelsel gaat gepaard gaat met een enorme golf van
stervorming en vorming van bolhopen (1e populatie). De 2e theorie zegt dat de eerste golf
van stervorming een tweede golf van stervorming veroorzaakt, waarbij dan de 2e populatie
bolhopen ontstaat. De rode kleur van de bolhopen van de 2e populatie wordt weer door
de extra metalen veroorzaakt, die tijdens de eerste golf van stervorming het heelal werden
ingeblazen.

De 3e theorie, tenslotte, heeft te maken met massa’s van sterrenstelsels, zegt niets
over hoe bolhopen ontstaan, maar kan wel de bolhoop populaties verklaren. Observaties
laten zien dat hoe groter en zwaarder een sterrenstelsel is, hoe meer metalen het bevat.
Hun bolhopen zullen wat roder zijn. Kleine, lichte stelsels hebben weinig metalen: hun
bolhopen hebben ook minder metalen en zullen wat blauwer zijn. Doordat grote stelsels
geregeld kleine stelseltjes invangen (denk aan onze schilstelsels), zal er uiteindelijk een mix
van bolhopen ontstaan die lijkt op wat we waarnemen.

In de ’rest-plaatjes’ zoals Figuur 5 zijn de bolhopen vrij gemakkelijk te vinden. Echter
op de miljoenen lichtjaren afstand waarop onze stelsels staan, zien we deze bolhopen slechts
nog als lichtpuntjes: ze zien er uit als zwakke sterretjes. Ze zijn van sterren te onderscheiden
door hun kleur, helderheid en positie. Gebruikmakend van de hoge resolutie van de HST,
analyseerden we de bolhopen van de zes schilstelsels, om aanwijzingen voor mogelijke nieuwe
of blauwe bolhopen te vinden. Dit zou ook weer meer steun leveren aan de botsings theorie
die in de vorige paragrafen werd genoemd. Door naar de kleuren te kijken vonden we in
vier van de zes stelsels een dubbele populatie, die waarschijnlijk al heel oud is. In twee
van die vier stelsels vinden we aanwijzingen voor jonge bolhopen. In één stelsel is er echt
een ’overschot’ aan blauwe bolhopen. In de andere vinden we een paar hele heldere blauwe
bolhopen. Onze waarnemingen met de HST bieden helaas niet het bewijs of dit echt jonge
objecten zijn, daartoe moeten we eerst spectra nemen van deze objecten en dat is dus iets
voor de toekomst.
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