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Samenvatting

Astronomie is de wetenschap die de samenstelling, relatieve posities, en bewegingen
van hemellichamen bestudeert. Hoewel op het oog de hemel bezaaid is met ster-
ren, treft men er ook planeten, astroı̈den, gas- en stofwolken aan. Sinds de oudheid
hebben studies van de hemel aangetoond dat sommige gebieden van de hemel dichter
bevolkt zijn dan andere. Dit betekent dat de meeste hemelobjecten die we waarnemen
gegroepeerd zijn in grotere strukturen die we sterrenstelsels noemen (zie figuur 9.1).

Figure 9.1: Enkele afbeeldingen van sterrenstelsels met een schematische weergave
van hun belangrijkste componenten die in dit proefschrift besproken worden. Voor
de duidelijkheid laat het rechterplaatje een zijaanzicht van deze componenten zien.

Sterrenstelsels komen in allerlei soorten vormen voor, en de verdeling van deze
vormen is afhankelijk van hun evolutie op een manier die nog niet volledig begrepen
wordt. Sommige sterrenstelsels hebben een gelijkmatige ronde of uitgerekte vorm en
worden elliptische sterrenstelsels genoemd. Sommige sterrenstelsels, spiraalstelsels,
vertonen spiraalarmen terwijl anderen een lineaire struktuur hebben, een zogenaamde
balk, met spiraalarmen die beginnen aan de uiteinden van de balk (zie figuur 9.2). De
vorm van een sterrenstelsel blijft niet constant maar verandert in de loop der tijd.
Zo nu en dan botsen sterrenstelsels met elkaar, waardoor hun vorm kan veranderen.
Een bekend voorbeeld hiervan is de botsing van twee spiraalstelsels die vervolgens
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samensmelten tot één elliptisch sterrenstelsel. Echter, sterrenstelsels vervormen niet
alleen door onderlinge botsingen. Processen die zich in de loop van tijd binnen een
sterrenstelsel zelf afspelen kunnen ook leiden tot vervormingen zonder dat daar an-
dere sterrenstelsels bij betrokken zijn. Men moet hierbij denken aan tijdschalen van
enkele miljarden jaren.

Spiraalstelsels

Balkspiraalstelsels

Figure 9.2: Sterrenstelsels vertonen een grote verscheidenheid aan vormen. In dit
proefschrift concentreren we ons voornamelijk op spiraalstelsels met en zonder balk.

Ons sterrenstelsel, de Melkweg, vertoont spiraalarmen waar zich de pas gevor-
mde sterren en het meeste gas bevinden. Spiraalstelsels zijn in het algemeen relatief
rijk aan gas en stof tussen de sterren, en aangezien we ze onder verschillende hoeken
bekijken, zijn de spiraalarmen en een eventuele balk goed waar te nemen als we
ze van boven bekijken en slecht als we ze op hun kant zien. Het bestuderen van
zulke systemen wordt vereenvoudigd als we spiraalstelsels beschouwen als opge-
bouwd uit drie hoofdkomponenten: een halo, een centrale verdikking ofwel bulge,
en een schijf waarin de spiraalarmen zich bevinden (zie figuur 9.1). De halo is een
grote, lichtzwakke komponent, die het grootste deel van de massa bevat. Binnen de
klasse van de spiraalstelsels maakt men onderscheid tussen vroeg-type spiraalstelsels,
die worden gekenmerkt door een grote bulge en duidelijk zichtbare spiraalarmen, en
laat-type spiralen met een kleine bulge en een chaotisch spiraalpatroon (zie figuur
9.3).

In dit proefschrift concentreren we ons op een van de meest fundamentele eigen-
schappen van spiraalstelsels, namelijk dat de objecten in de spiraalarmen in nage-
noeg cirkelvormige banen rond het centrum bewegen. Deze rotatie vindt feitelijk
ook plaats in spiraalstelsels met een balk aangezien deze ook een schijfkomponent
bezitten. In het geval van sterrenstelsels met een balk heeft men ook interne bewegin-
gen vastgesteld die afwijken van eenvoudige cirkelvormige banen. Gegeven dit feit
willen we onderzoeken of we meer te weten kunnen komen over deze bewegingen en
of we kunnen bepalen hoe deze afwijkende bewegingen het lot van een sterrenstelsel
bepalen.
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Laat−type Spiraalstelsel

Vroeg−type Spiraalstelsel

Elliptische Melkwegstelsels

Figure 9.3: De linker afbeelding toont twee elliptische sterrenstelsels. De middelste
afbeelding toont een vroeg-type spiraalstelsel en de rechter afbeelding een laat-type
spiraalstelsel.

Gezien de aard van de sterrenkunde zijn de enige experimenten die men kan
uitvoeren experimenten met het licht dat men van verre melkwegstelsels ontvangt.
Teleskopen worden gebruikt voor het verzamelen van dit licht dat we ontvangen, en
door gebruik te maken van onze kennis van de eigenschappen van het licht kunnen we
onze wetenschappelijke onderzoeken uitvoeren. Licht kan soms beschouwd worden
als deeltjes (fotonen genaamd), maar voor onze studie is het eenvoudiger om licht te
beschouwen als een golf. Lichtgolven hebben verschillende golflengten, waarvan we
enkele direkt met onze ogen kunnen zien, terwijl we voor sommige andere golflengtes
apparaten zoals digitale detectoren moeten gebruiken. Ons onderzoek maakt gebruik
van optisch licht waaronder de zichtbare golflengtes vallen.

Van het licht van een sterrenstelsel dat we opvangen kan direkt een afbeelding
gemaakt worden. Ook kan het in verschillende kleuren uiteengerafeld worden door
het plaatsen van een prisma in de lichtweg waardoor een spektrum gevormd wordt
(zie figuur 9.4). Doordat het licht door verschillende substanties zoals gas- en stof-
wolken reist voordat het ons bereikt, veranderen de afbeeldingen en de spektra. Voor-
beelden van zulke veranderingen zijn de donkere en heldere gebieden in afbeeldingen
(stofwolken maken sommige delen van een afbeelding donkerder terwijl gas en ster-
ren sommige delen juist helderder maken). Bepaalde eigenschappen van een spek-
trum geven ons informatie over de aard van de substanties waardoor het licht gereisd
is voordat het ons bereikt. Een voorbeeld is een sterspektrum, dat veel absorptielijnen
heeft, die veroorzaakt worden door elementen in de bovenste lagen van de ster die
licht uit de centrale delen absorberen. Door deze lijnen te bestuderen komt men de
kompositie van de ster te weten. Als licht door een wolk van stof of gas beweegt zal
het waargenomen spektrum meer absorptielijnen bevatten. Bovendien kunnen gas-
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wolken het licht van achtergrondsterren verstrooien en heldere emissielijnen in de
spektra veroorzaken (zie figuur 9.4).
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Figure 9.4: Het licht van een lichtbron (zoals een ster) reist door het heelal en kan
door een prisma waargenomen worden. Direkte waarneming levert een spectrum op
dat alle kleuren bevat (linksonder). Een lichtstraal kan door een wolk gaan waardoor
er absorptielijnen ontstaan (rechtsboven). Een lichtstraal kan ook verstrooid worden
door een wolk waardoor een spectrum van emissielijnen ontstaat (rechtsonder). De
posities en het aantal van deze absorptie- en emissielijnen hangt af van de chemische
samenstelling van de gaswolk.

In dit proefschrift maken we gebruik van een eigenschap van licht waarbij een
beweging van de sterren of een gaswolk overeenkomt met een verschuiving van de
lijnen in het spektrum. Als een object van ons vandaan beweegt, dan verschuiven de
lijnen naar rodere kleuren, en als een object naar ons toe beweegt dan verschuiven de
lijnen naar het blauw. Het meten van deze verschuivingen geeft ons informatie over
de snelheid en de richting waarin een objekt beweegt. Dit effekt heet het Doppler-
effekt, en wordt erg veel gebruikt in de sterrenkunde.

De waargenomen beweging is niet noodzakelijkerwijs de beweging van het hele
sterrenstelsel naar ons toe of van ons vandaan. In een ronddraaiend sterrenstelsel be-
wegen sommige delen van de schijf naar ons toe en andere delen van ons vandaan
(zie figuur 9.5). Bovendien, als er een balk aanwezig is in het waargenomen ster-
renstelsel dan beinvloeden de bewegingen die de balk veroorzaakt de rotatie van de
schijf. Het gevolg hiervan is dat het materiaal in de schijf nog wel om het centrum
beweegt, maar niet meer in cirkelvormige banen. Een deel van het materiaal in de
schijf beweegt naar het centrum van het sterrenstelsel. Over kosmisch lange perioden
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kunnen deze interne bewegingen het uiterlijk van een sterrenstelsel veranderen.

Zijde die van ons af beweegt Zijde die naar ons toe komt

Een roterend spiraalstelsel

Figure 9.5: Een illustratie van een ronddraaiend sterrenstelsel: verschillende de-
len van de schijf bewegen met verschillende snelheden, en dientengevolge zijn de
spectrale lijnen uit de verschillende delen van de schijf met een bepaalde hoeveelheid
verschoven naar het rood of het blauw. De vertikale pijl gaat door het centrum van
het sterrenstelsel en duidt de rotatie-as aan.

In dit proefschrift bekijken we eerst de afbeeldingen van een selektie van spiraal-
stelsels. We vinden dat de centrale gebieden van vroeg-type spiraalstelsels ronder
zijn dan de centrale gebieden van laat-type spiraalstelsels. Dit resultaat roept in-
trigerende vragen op met betrekking tot het ontstaansproces van spiraalstelsels van
allerlei typen. Balken en spiraalarmen herverdelen de sterren en het gas binnen deze
sterrenstelsels, en kunnen leiden tot de vorming van meer uitgerekte strukturen in
de binnendelen. Als dit het geval is, impliceert het resultaat van onze studie dat
processen die leiden tot de vorming van bars vaker voorkomen in laat-type melkweg-
stelsels.

Teneinde de interne bewegingen beter te begrijpen, hebben we vervolgens de
spektra bestudeerd van een aantal vroeg-type spiraalstelsels. Door het analyseren van
de verschuivingen van de spektra naar rodere of blauwere kleuren hebben we hier de
interne bewegingen kunnen meten. Vervolgens hebben we een methode ontwikkeld
die voor de eerste keer deze bewegingen kwantificeert, en we zijn nu in staat om deze
niet-circulaire bewegingen te relateren aan degene die veroorzaakt worden door een
balk of een spiraalstruktuur. In de meeste gevallen hebben we ook andere strukturen
dan balken of spiraalarmen kunnen identificeren, en zijn we in staat om onderscheid
te maken tussen deze verschillende opties. We bevestigen dat balken en spiraalarmen
materie naar de binnendelen laten bewegen. Voorheen werd verondersteld dat dit
mechanisme materie naar het preciese centrum van sterrenstelsels kan laten stromen,
alwaar men zeer massieve zwarte gaten verwacht. Het getransporteerde materiaal zou
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vervolgens in dit zwarte gat vallen waarbij enorme hoeveelheden energie vrijkomen
(vergelijkbaar met de energie die van het gehele sterrenstelsel komt). In dit onder-
zoek hebben we niet kunnen vaststellen dat de naar de binnendelen getransporteerde
materie daadwerkelijk een zwart gat bereikt.

Kort samengevat, we hebben de kracht aangetoond van een nieuwe techniek
waarmee we de interne bewegingen in sterrenstelsels kunnen begrijpen. We kun-
nen nu meer zeggen over de invloed van verschillende sub-strukturen op de rotatie
van schijven, en we begrijpen nu beter hoe materie wordt herverdeeld. Dit soort on-
derzoek zal leiden tot een beter begrip omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van
spiraalstelsels.




