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Nederlandse Samenvatting

Sterrenstelsels

Tachtig jaar geleden toonde Edwin Hubble aan dat de Melkweg niet het enige sterrenstelsel
is in het heelal. In 1922 publiceerde hij een artikel waarin hij zijn metingen presenteerde
van de afstand tot de Andromedanevel. Op basis van die metingen realiseerde hij zich dat
deze nevel zich buiten de Melkweg bevindt – en andere gelijkaardige nevels dus ook.

Gedurende verscheidene jaren verzamelde Hubble een hele reeks waarnemingen aan
sterrenstelsels. Op basis van deze gegevens publiceerde hij in 1936 zijn classificatieschema;
zie figuur 8.7. Dit schema heet – om evidente redenen – het “stemvork” diagram en is ge-
baseerd op de morfologie van sterrenstelsels. Al is het eigenlijk een erg eenvoudig schema,
het is al vaak een erg bruikbare classificatie gebleken. Sterrenstelsels aan de linkerkant van
het diagram zijn bolvormig en hebben geen in het oog springende kenmerken. Hubble
noemde dit soort stelsels elliptische stelsels. Aan de rechterkant zette Hubble daarente-
gen de plattere stelsels, die bestaan uit een schijf, een centrale kern en spiraalarmen – de
schijfstelsels. De schijfstelsels zijn zelf nog eens onderverdeeld in twee groepen. Bij S-type
stelsels vertrekken de spiraalarmen vanuit de centrale kern; bij SB-type stelsels beginnen
de spiraalarmen aan de uiteinden van een balk die door het centrum heen gaat.

In dit proefschrift dragen we bij aan de studie van die sterrenstelsels die Hubble zelf de
“minst interessante” vond, maar die – zoals we later zullen aantonen – wel eens de meest
intense voorgeschiedenis zouden kunnen hebben: de elliptische stelsels.

Gedurende een lange tijd werden elliptische stelsels gezien als vrij saaie objecten. Men
ging er van uit dat hun structuur eenvoudig te begrijpen was: rotatie zou simpelweg vol-
doende weerwerk bieden aan de zwaartekracht om de stelsels niet ineen te laten storten.
Deze opinie sloeg om in de jaren zeventig. Waarnemingen toonden immers aan dat rotatie
in elliptische stelsels nauwelijks een rol van betekenis speelt maar dat willekeurige bewe-
gingen in deze stelsels veel belangrijker zijn dan men had verwacht.

Deze ontdekking maakte elliptische stelsels een stuk moeilijker te begrijpen. Zelfs tot
op de dag van vandaag worden wetenschappers het niet helemaal eens over wat nu precies
de structuur is van deze stelsels of hoe ze gevormd zijn.

De vorming van elliptische stelsels

De twee belangrijkste scenario’s die tegenwoordig worden gebruikt om de vorming van el-
liptische stelsels te verklaren heten “monolithische ineenstorting” en “hiërarchisch samen-
smelten”.

Bij de “monolithische ineenstorting” gaat men er van uit dat elliptische stelsels ontstaan
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Figuur 8.7— Hubble publiceerde zijn “stemvork” diagram in 1936. Aan de linkerkant van dit
diagram zette hij de elliptische stelsels. Naarmate je meer naar rechts gaat in dit diagram,
worden de sterrenstelsels platter. Op beide “vorktanden” aan de rechterkant vinden we
schijfstelsels. Op de onderste vorktand zien we schijfstelsels met een balk door het centrum
heen. De bovenste vorktand is voor “normale” schijfstelsels met een kern in hun centrum.

uit een gigantische gaswolk. Onder invloed van de zwaartekracht stort deze gaswolk ineen.
Die ineenstorting verloopt echter niet gelijkmatig. Zo ontstaan er verschillende klonters en
in deze klonters worden sterren gevormd. Dit proces gaat door tot al het gas is opgebruikt.
Wat op dat ogenblik overblijft is een sterrenstelsel met alle eigenschappen van elliptische
stelsels. Een implicatie van deze theorie is dat elliptische stelsels gevormd worden bij rood-
verschuivingen groter dan 2 tot 3 (toen het heelal iets minder dan half zo oud was als het
nu is).

In het tweede scenario – het “hiërarchisch samensmelten” – worden de stelsels gevormd
door het samensmelten van kleinere bouwstenen (gasklonters, dwergstelsels, schijfstel-
sels). Uiteindelijk worden steeds elliptische stelsels gevormd, onafhankelijk van de precieze
aard van de oorspronkelijke bouwstenen. Volgens deze theorie zijn elliptische stelsels dus
het eindproduct van de evolutie van sterrenstelsels. Zo kunnen elliptische stelsels ook ge-
vormd worden bij roodverschuivingen lager dan 2. Zowel theoretische berekeningen als
waarnemingen van bijvoorbeeld botsende sterrenstelsels lijken dit scenario te ondersteu-
nen (zie figuur 8.8). Botsingen tussen sterrenstelsels zijn echter niet zo catastrofaal als de
naam doet vermoeden. De afstand tussen de sterren van beide stelsels is groot genoeg om
botsingen tussen sterren te voorkomen. De botsingsenergie wordt in hoofdzaak gebruikt
om de banen van de sterren in elk van de stelsels te wijzigen. Hoe die botsingsenergie pre-
cies herverdeeld wordt, hangt af van de eigenschappen van de sterbanen in de oorspron-
kelijke stelsels.

In dit proefschrift verkennen we de vorming van elliptische stelsels in het kader van de
hierboven beschreven theorie van het hiërarchisch samensmelten.
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Figuur 8.8— Botsingen of samensmeltingen van sterrenstelsels zijn geen zeldzame gebeur-
tenissen in het heelal. Dit plaatje toont een voorbeeld van twee botsende stelsels. Het sys-
teem heet de “Antennes” vanwege de zwakke filamenten die veroorzaakt worden door ge-
tijdenkrachten – vergelijkbaar met die getijdenkrachten die eb en vloed veroorzaken – zie
figuur 8.9. Een interactie zoals deze kan vele tientallen miljoenen jaren duren tot uiteinde-
lijk de sterren van beide stelsels één enkel geheel vormen, een elliptisch stelsel.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
���
���
���

���
���
���
���

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Earth Moon

Total forces

force

Resultant tidal forces

Average Stronger 
force

Weaker
force

Figuur 8.9— De kracht die de maan uitoefent op de dichtstbijzijnde zijde van de aarde is
niet dezelfde als de kracht op het centrum of de tegengestelde zijde. Ten opzichte van het
centrum van de aarde voelen de dichtste en verste zijde daardoor een netto naar buiten
gerichte kracht. Deze getijdenkrachten vervormen de aardbol en veroorzaken getijden op
zee. Een soortgelijk mechanisme veroorzaakt bij sterrenstelsels “getijdenstaarten”.
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Botsingsmodellen

Het besef dat sterrenstelsels botsen is al vrij oud. Hoe die botsingen precies verlopen en
wat de gevolgen van zo’n botsing zijn, is echter moeilijk te begrijpen. Sterrenstelsels be-
staan immers typisch uit ongeveer 1011 sterren en grote hoeveelheden gas en stof. Om heel
precies uit te rekenen welke krachten een rol spelen bij deze botsingen, moeten we daarom
met erg veel veranderlijke grootheden rekening houden. Tot op de dag van vandaag kan
zelfs de krachtigste computer deze berekeningen niet aan.

In de loop der jaren werden verscheidene pogingen ondernomen om deze dynamische
interacties uit te rekenen. De Zweedse astronoom E. Holmberg probeerde het voor het eerst
in 1941. Hij voerde een experiment uit om erachter te komen hoe sterrenstelsels elkaar pre-
cies aantrekken. Voor dit experiment maakte hij een model van twee schijfstelsels. Elk stel-
sel bestond uit een aantal gloeilampen die in concentrische cirkels waren geplaatst. Op de
positie van elke gloeilamp mat Holmberg vervolgens de totale intensiteit van het licht van
alle andere lampen door de gloeilamp te vervangen door een foto-elektrische cel. Aange-
zien licht verzwakt volgens dezelfde wiskundige wet waarmee zwaartekracht afneemt met
afstand, kon hij zo de netto zwaartekracht berekenen die beide stelsels op elkaar uitoefe-
nen.

De opkomst van computers in de jaren zestig was een grote stap voorwaarts voor deze
berekeningen. In 1972 publiceerden Toomre & Toomre een vruchtbaar artikel over botsin-
gen van sterrenstelsels. Ze toonden aan dat de staarten die waargenomen worden bij een
aantal botsende stelsels gevormd worden door getijdenkrachten. Voorts suggereerden ze
ook dat sterrenstelsels kunnen samensmelten en dat dit zou leiden tot een systeem dat lijkt
op een elliptisch stelsel.

In de jaren tachtig en negentig gaf de grote toename in computerkracht en betere al-
goritmes een nieuwe impuls aan het modelleren van botsingen en het samensmelten van
sterrenstelsels.

Om de kracht uit te rekenen op een ster in een stelsel dat bestaat uit N deeltjes (=ster-
ren), moeten we de kracht uitrekenen die alle andere sterren uitoefenen op die ene be-
paalde ster. Dat betekent dat we N 2 berekeningen moeten uitvoeren. Als we te maken
hebben met grote aantallen deeltjes (zoals bij sterrenstelsels het geval is), doen zich grote
problemen voor wat betreft computergeheugen en rekentijd.

In dit proefschrift gebruiken we een bijzonder algoritme om de krachten uit te rekenen
tussen deeltjes (sterren) in sterrenstelsels.

Dit algoritme verdeelt de ruimte eerst in cellen van gelijke grootte, en telt dan het aantal
deeltjes in elke cel. Als er meer dan één deeltje in een cel zit, wordt deze cel opgedeeld in
kleinere cellen totdat er nooit meer dan één deeltje in een cel zit. Zo krijgen we een verde-
ling in cellen van verschillende groottes, die vervolgens worden geordend tot een “boom”
van cellen. Voor naaste buren rekent het algoritme vervolgens de kracht uit tussen de deel-
tjes zelf. Voor deeltjes die zich daarentegen ver weg bevinden, hoeven we niet per se de
kracht van individuele deeltjes uit te rekenen, maar kunnen we dicht bij elkaar gelegen
deeltjes groeperen en vervolgens de kracht uitrekenen van deze groep. Dit groeperen doen
we volgens goed bepaalde criteria. Op die manier kunnen we het aantal berekeningen be-
perken tot iets van de orde N logN zonder al te veel in te boeten aan nauwkeurigheid. Dit
algoritme werd voor het eerst voorgesteld door Barnes & Hut (1986) en is bekend onder de
naam TREECODE.
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Figuur 8.10— Dit plaatje toont een momentopname van één van de simulaties die we in dit
proefschrift hebben bestudeerd. Het laat twee sterrenstelsels zien net voor ze met elkaar
botsen. Aan het einde van deze simulatie vermengen de sterren van beide schijven zich
met elkaar om een elliptisch stelsel te vormen.

Waar dit proefschrift over gaat

Vóór aanvang van dit promotieonderzoek werden nieuwe waarnemingen gepubliceerd die
aantoonden dat elliptische sterrenstelsels kunnen botsen en samensmelten bij relatief lage
roodverschuivingen. De motivatie voor dit onderzoek lag in het gebrek aan recente simu-
laties van dit soort samensmeltingen.

In dit proefschrift bestuderen we verschillende soorten botsingen tussen sterrenstelsels.
In een eerste project analyseren we botsingen tussen bolvormige systemen (modellen van
elliptische stelsels) met behulp van computersimulaties. We willen hierbij de eigenschap-
pen te weten komen van wat overblijft na de botsing. Met andere woorden: we willen na-
gaan of de samensmelting-hypothese de waargenomen eigenschappen van elliptische stel-
sels kan verklaren en of de eigenschappen van zo’n samengesmolten stelsel erg verschillen
van die van een oorspronkelijk elliptisch stelsel.

We hebben hiertoe 47 computersimulaties geanalyseerd van botsingen tussen twee bol-
vormige systemen. De simulaties verschillen van elkaar omdat we in de beginsituatie drie
grootheden varieerden: de aanvankelijke massaverhouding, de impact parameter van de
baan en de energie van de baan.

Van de uiteindelijke verzameling stelsels die het resultaat is van deze simulaties hebben
we vervolgens niet alleen de karakteristieken bestudeerd, maar ook hoe die afhangen van
de precieze beginvoorwaarden. Sommige systemen hebben een zogeheten “prolate” vorm
(zoals een komkommer) terwijl andere eerder “oblaat” zijn (meer als een watermeloen).
Er zijn ook duidelijke verschillen wat betreft de bewegingen van de deeltjes (sterren) in de
stelsel-modellen – onder andere de vorm van de banen kan veranderen. Door de simulaties
op deze manier te analyseren kunnen we eigenschappen van elliptische stelsels vastknopen
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aan de parameters van de simulaties. Onze verzameling experimenten is weliswaar vrij
eenvoudig, maar duidelijk erg bruikbaar om een aantal eigenschappen te verklaren van
waargenomen elliptische stelsels.

Dit eerste onderzoek wordt voorts verder uitgebreid door de simulaties complexer te
maken: de aanwezigheid van een halo van donkere materie. Het belangrijkste bewijs voor
het bestaan van donkere materie komt van schijfstelsels en clusters van sterrenstelsels. De
materie die we kunnen zien in schijfstelsels is niet genoeg om de rotatiesnelheid te ver-
klaren van sterren en gas op grote afstand van het centrum. Om dit te verklaren moeten
we ofwel de natuurkundige wetten aanpassen (zoals bijvoorbeeld de MOND theorie) of we
moeten aannemen dat er meer materie is dan we kunnen zien. Deze materie wordt dan
donkere materie genoemd.

Er is nog maar beperkt bewijs voor het bestaan van donkere materie in elliptische stel-
sels. Maar als we aannemen dat het samensmelten van schijfstelsels met een donkere halo
kan leiden tot elliptische stelsels, dan zouden ook elliptische stelsels een bepaalde hoeveel-
heid donkere materie moeten hebben.

We hebben daarom de oorspronkelijke verzameling simulaties uitgebreid door ook halo’s
van donkere materie mee te nemen. We bestuderen negen zulke modellen. De eigenschap-
pen van de resulterende stelsels zijn lichtjes verschillend van die van stelsels zonder don-
kere materie. De halo van donkere materie absorbeert een groot deel van de energie, en
gedraagt zich als het ware als een schokdemper van een auto. Maar ook in dit geval zijn
de zichtbare delen van de resulterende stelsels in veel opzichten vergelijkbaar met echte
elliptische sterrenstelsels.

Tenslotte analyseren we ook het samensmelten van schijfstelsels met en zonder centrale
kern. Het resultaat is in dit geval dat de schijf verdwijnt en dat de banen van de deeltjes her-
verdeeld worden zodat we ook nu op het eind een object vinden dat lijkt op een elliptisch
stelsel. Voor deze reeks simulaties maken we een onderscheid tussen twee verzamelingen:
enerzijds de stelsels die ontstaan door het samensmelten van schijfstelsels zonder kern en
omgeven door een halo en anderzijds de stelsel die het resultaat zijn van de samensmelting
van schijfstelsels met een kern, ook omgeven door een halo van donkere materie. Deze laat-
ste verzameling bevat ook een meer massieve kern dan in voorgaande studies, en precies
dit blijkt belangrijk te zijn om een aantal specifieke eigenschappen van elliptische stelsels
te verklaren. Als we het resultaat van onze simulaties vergelijken met echte elliptische stel-
sels vinden we alweer vele gelijkenissen, alhoewel er anderzijds ook duidelijke verschillen
zijn met de resultaten van de oorspronkelijke simulaties – het samensmelten van elliptische
stelsels.

Op basis van deze simulaties hebben we vastgesteld dat de samensmelting-theorie tot
in de details vele eigenschappen kan verklaren die waargenomen zijn in elliptische stelsels.
Deze theorie kan ook verklaren waar deze eigenschappen precies vandaan komen.

Het Fundamentele Vlak - Fundamental Plane

Verscheidene eigenschappen van elliptische stelsels tonen een duidelijke relatie met elkaar.
Deze relaties zijn van enorm belang omdat het begrijpen ervan inzicht kan opleveren om-
trent de oorsprong en evolutie van elliptische stelsels.

Eén van deze relaties staat bekend als het “Fundamental Plane” (Fundamentele Vlak).
Dit is een relatie tussen de volgende drie grootheden: de straal die de helft van de licht-
kracht van een stelsel omsluit, de gemiddelde oppervlaktehelderheid van het stelsel binnen
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VT

FP

Figuur 8.11— Het Fundamental Plane (FP) is een empirisch verband tussen drie waar-
neembare grootheden in elliptische sterrenstelsels: de centrale snelheidsdispersie, σo, de
gemiddelde oppervlaktehelderheid, SBe en de effectieve straal Re. Het Viriaaltheorema
voorspelt het bestaan van een vlak, maar er is een afwijking – een hoek – tussen het voor-
spelde vlak en het waargenomen vlak.

deze straal en de snelheidsdispersie in het centrale gebied. Deze drie grootheden definiëren
een 3-dimensionale ruimte. Als we deze grootheden opmeten in waargenomen elliptische
stelsels, vinden we dat ze zich steeds in een vlak bevinden in plaats van over de hele para-
meterruimte verspreid te zijn. Dit vlak heet het “Fundamental Plane” (FP). Dit vlak kunnen
we wiskundig schrijven als:

log(Re) = 1.24 log(σo) + 0.328SBe + constant. (8.19)

Vanuit een theoretisch oogpunt kunnen we deze relatie begrijpen. Het Viriaaltheorema
zegt namelijk dat als een systeem in evenwicht is, de modulus van zijn potentiële ener-
gie gelijk is aan twee keer de kinetische energie. Met een beetje algebra vinden we dat het
Viriaaltheorema een vlak voorspelt in de ruimte van de drie gekozen grootheden. De wis-
kundige formulering voor dit theoretische vlak is :

log(Re) = 2 log(σo) + 0.4SBe + constant. (8.20)

Als we beide uitdrukkingen vergelijken, zien we dat er een afwijking is tussen het voor-
spelde vlak en het waargenomen vlak (FP); ze bevinden zich onder een bepaalde hoek ten
opzichte van elkaar (zie figuur 8.16).

Deze afwijking is nog niet helemaal begrepen, al zijn er wel verscheidene denkpistes
voorgesteld. De twee meest relevante heten “homologie” en “niet-homologie”.

Homologie gaat er van uit dat alle stelsels op elkaar lijken wat betreft hun structuur. Om
de hoek tussen het theoretisch en waargenomen vlak te verklaren, moet er in zo’n geval een
dusdanig verband zijn tussen de massa van een stelsel en de lichtkracht, dat als de massa
toeneemt, de lichtkracht ook toeneemt volgens een exponentiële wet: M/L ∝Ma ∝ Lb.
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Niet-homologie aan de andere kant gaat er van uit dat M/L constant is voor elliptische
stelsels: de lichtkracht neemt evenredig toe met toenemende massa. In dat geval moet de
hoek verklaard worden door veranderingen in de structuur en kinematica van elliptische
stelsels.

Drie hoofdstukken in dit proefschrift gaan over het FP. Ze gebruiken de resultaten van
de eerder besproken samensmeltingssimulaties om te kijken hoe deze experimenten het FP
beı̈nvloeden. Wat gebeurt er wanneer twee stelsels samensmelten die zich oorspronkelijk
op het FP bevinden ? Is het resultaat van deze fusie nog steeds op het FP ? Het antwoord is
ja. Zowel fusies van stelsels met en zonder halo leiden tot een eindstelsel dat nog steeds op
het FP ligt.

We stellen ook vast dat het gezichtspunt van waaruit we een systeem waarnemen be-
langrijk is. Zoals eerder vermeld hebben onze eindstelsels verschillende vormen en eigen-
schappen. Sterrenstelsels zijn 3-dimensionale grootheden. Als we een sterrenstelsel aan
de hemel waarnemen, zien we eigenlijk enkel een projectie van dit stelsel. Een stelsel dat
een sigaarvorm heeft bijvoorbeeld, kan er bijna cirkelvormig uitzien als het waargenomen
wordt vanuit een punt in het verlengde van zijn hoofdas, terwijl het er als een rechthoek
kan uitzien van een gezichtspunt dat loodrecht op de hoofdas staat.

Op deze manier kan het gezichtspunt van waaruit we naar een stelsel kijken de eigen-
schappen van het FP beı̈nvloeden. Elliptische stelsels liggen dicht bij het FP, maar niet he-
lemaal erop. Ze vormen eerder een dunne wolk rond dit vlak. Anders gezegd, het FP heeft
maar een kleine intrinsieke spreiding. Het blijkt nu dat het gezichtspunt de precieze locatie
beı̈nvloedt van een stelsel met betrekking tot het FP.

Zoals eerder vermeld kunnen elliptische stelsels gevormd worden door het samensmel-
ten van schijfstelsels. Stelsels die op deze manier gevormd worden hebben vele eigenschap-
pen van elliptische stelsels. Ligt het eindstelsel van twee schijfstelsels dan ook op het FP ?
Dit blijkt enkel mogelijk te zijn als er een relatie bestaat tussen de massa en de lichtkracht
en als wat de aanvankelijke schijf op de juiste manier geschaald is.

De simulaties van het samensmelten van sterrenstelsels die in dit proefschrift worden
voorgesteld, dragen bij tot ons begrip van elliptische sterrenstelsels, en met name hun oor-
sprong en structuur. Het toont aan dat hirarchische samensmelting als model een vrucht-
bare benadering is voor de vorming van elliptische stelsels.




