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Hoewel sterrenop heteerstegezichtwillekeurigverdeeldlijk en,zijn zein werkelijkheidge-
groepeerdin collectiesvanmiljardensterren.Dergelijke eilandenvansterren,in hetverder
lege heelal,wordensterrenstelselsgenoemd.Onzeeigenster, de zon,bevindt zich in zo’n
eiland. Alle sterrendie we ’s nachtskunnenzienmakendeeluit vandit eilandenstaan,as-
tronomischgezien,vlakbij dezon.De meerderheidvandesterrenin onseigensterrenstelsel
is echterveelte zwak om individueelgeziente wordenmaarhetcollectieve licht vanal deze
sterrenis wel tezienalseenzwakkebandvandiffuuslicht. DeGrieksenaamvoordezeband
van licht is Galaxiasofwel Melkweg en sterrenstelselswordendaaromook wel melkweg-
stelselsgenoemd.Sterrenstelselsbestaandankzij de gravitatiekracht. Het is de onderlinge
aantrekkingskrachtvandesterrenin eenmelkwegstelseldie ervoor zorgt datalle sterrenbij
elkaarblijven. Dit impliceertechterdatsterrenmoetenbewegen.Zoalsdebeweging vande
aardeervoorzorgt datdeaardenietopdezonbotstmaarernetjesomheendraait,zo is debe-
wegingvansterrenerdeoorzaakvandatsterrenondankshunonderlingeaantrekkingskracht
nietop elkaarzullenbotsen.

Het is echternog geen100 jaar geledendat het inzicht dat het heelalbestaatuit eilan-
denvansterrenwerdverworven. De voornaamsteredendathetzo langheeftgeduurdis dat
sterrenstelselszeerlichtzwak zijn. Zelfs het meestnabijestelsel,onzedirectebuurmande
Andromedanevel, is methetbloteoognauwelijksmeerdaneenwazigvlekje vanlicht. Met
behulpvan telescopenkunnenwel veel meervan dezenevels wordenwaargenomenmaar
zelfs danblijven het meestalniet meerdanwazigevlekjes. Het is passindsde introductie
vanfotografiein deastronomiedater meerbekendwerdover deaardvandezenevels. Met
eencamerais hetnamelijkmogelijk om eenobjecturenlang— desnoodsnachtenlang— te
belichten. Op zulke lang belichteopnamenveranderende wazigenevelsvaakin spectacu-
laireafbeeldingenmeteengroteverscheidenheidaanstructuren.DeAmerikaanseastronoom
Edwin Hubble bracht in die verscheidenheideenclassificatieaandie nog steedsgebruikt
wordt. Figuur 1 toont zijn oorspronkelijke diagram.Ruwweg onderscheiddehij drie typen
sterrenstelsels.De weinig detailsvertonendeelliptische stelselsbevindenzich links in het
diagram.Aan de rechterkantbevindenzich sterrenstelselsdie juist veel structuurvertonen,
vaakin devorm vaneensoortdraaikolk. Dezestelselswordennogonderverdeeldin nevels
met eenbalk (eenmin of meerrechthoekigebandvan licht) in hetmidden,de balkspiraal-
stelsels, enin nevelszondereenbalk,despiraalstelsels. Afgezienvandebalk in hetmidden
lijk en dezelaatstetweezeersterkop elkaar. Beidehebbeneenafgeplattevorm en zewor-
dendaaromook wel schijfstelselsgenoemd.Onseigensterrenstelselis van dit type en dat
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verklaartmeteenwaaromwe deMelkweg ’snachtsalseensmallebandvanlicht zien.
Belangrijker echternogdandit classificatieschemawasdatHubblealseerstedeafstan-

dentot dezenevelswist tebepalenenzodoendekonaantonendatzein omvangvergelijkbaar
zijn metonseigenMelkwegstelsel.In éénkeerwasdaarmeeduidelijk gewordendatsterren-
stelselsdebelangrijkstebouwstenenvanhetheelalzijn.

FIGUUR 1— Hetoorspronkelijke classificatieschemavanHubble.Vanwegedevormwordthetookwel het‘stem-
vork diagram’genoemd.Uit: TheRealmof theNebulae(Hubble,1936).

Inzicht in de opbouwvan melkwegstelselskan wordenverkregendoor het bestuderen
van stersnelheden.Zoals eerderopgemerktmoetensterrenbewegen omdatze andersop
elkaarzullen storten. De snelhedenwaarmeede sterrenmoetenbewegenzijn gerelateerd
aandegroottevande gravitatiekracht,en dezekrachthangtalleenaf van de massa’s en de
onderlingeafstandentussende sterren. Door het bestuderenvan stersnelhedenkunnenwe
duslerenhoedemassaverdeeldis in eenmelkwegstelsel.

Het blijkt dat sterrenin melkwegstelselszowel systematischebewegingenzoalsrotatie
om het centrumkunnenvertonen,als willekeurigebewegingen,waarbij ze kris kras langs
elkaarvliegen. De kansdat twee sterrenooit op elkaarbotsenis echterzeerklein want
ondankshetfeit datzeverzameldzijn in eensterrenstelselis degemiddeldeafstandtussende
sterrennogaltijd eenlichtjaargroot,ofwel ongeveer7 miljoenkeergroterdandegemiddelde
diametervaneenster.

Eenanderemanierom iets te lerenover de verdelingvan massais door te kijken naar
afbeeldingenvanmelkwegstelsels,zoalsbijvoorbeeldfiguur 2. Dit is eenvoorbeeldvaneen
spiraalstelselwaarwe schuintegenaankijken. Het nadeelvan beeldenzoalsdezeis dat ze
altijd tweedimensionaalzijn. Uit eenfotovalt geeninformatieoverdediepteaf teleiden.Het
bepalenvan de werkelijke vorm met behulpvan alleenfotometrischeinformatie is daarom
nietmogelijk. Eenanderprobleemis datwanneerwedetotalehoeveelheidlicht in eenplaatje
vertalennaarmassa,dezemassaaltijd lageris dande totalemassavan eenmelkwegstelsel
bepaalduit destersnelheden.Blijkbaar is er in melkwegstelselseengrotehoeveelheidmassa
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aanwezigdie geenlicht uitzendten dezemassawordt daaromdonkeremateriegenoemd.
De hoeveelheiddonkeremateriein eenmelkwegstelselsis ongeveertien keergroterdanalle
zichtbaremateriemaarwat dezedonkeremateriepreciesis, is nogsteedsniet bekend. Een
vandebestemanierenommeerinzicht teverkrijgenin deverdelingvandezematerieis door
hetvergarenvansnelheidsinformatie.

FIGUUR 2— Eentypischspiraalstelsel.Dit stelselheeftde prozaischenaamNGC 488. De foto is als negatief
afgebeeldvoor eenbetercontrast.De afstandtot dit melkwegstelselis ongeveer50 miljoen lichtjaarwat betekent
datwe hetstelselzienzoalsheter 50 miljoen jaargeledenuitzag.Dit is astronomischegezieneenkorte tijdspanne
endit stelselzal in die periodedanooknietnoemenswaardigveranderen.

In dit proefschriftwordeneenaantalonderzoekenbeschrevenwaarbijgebruikwordt ge-
maaktvanstersnelhedenom verschillendeaspectenvanmelkwegstelselste bestuderen.Om
desnelhedenvansterrente bepalenwordt gebruikgemaaktvaneentechniekdie spectrosco-
pie wordt genoemd.Het komt eropneerdat het licht van eensteruiteenwordt gerafeldin
eenspectrum.Zonlichtdattot eenregenbooguiteenwordtgerafeldis eenbekendvoorbeeld.
Wanneermengoedkijkt naareensterspectrumdanblijkt dateroptal vanplaatsen(golfleng-
ten) in het spectrumdonkerelijntjes zitten. Dezeplaatsenzijn donkerderomdatatomenin
deatmosfeervaneensterhetlicht, datin hetmiddenvandesterontstaat,op dezespecifieke
golflengtenabsorberen.

Eendergelijk typespectrumwordt daaromeenabsorptielijnspectrumgenoemd.De posi-
tiesvandelijnen hangenaf vanhetsoortatomenin desteratmosfeerenvandesnelheidvan
dester. Net alsbij geluidvarieertdegolflengtevan licht (dekleur) metsnelheid.Denkbij-
voorbeeldaanhetverschilin geluidvaneensirenevaneenambulancedie op onsafkomt en
ééndievanonsaf rijdt. Voor licht geldtprecieshetzelfde.Door in eengemetensterspectrum
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depositiesvandelijnen te vergelijkenmetdelijnen in eenreferentie-spectrum(waarvande
snelheidbekendis) is hetmogelijkom desnelheidvaneenstertebepalen.

Wanneerwe hetspectrumvaneenmelkwegstelselwaarnemendanzienwe niet het licht
vanéénenkelestermaarvanvelemiljoenensterrentegelijk. Dezesterrenzullennietallemaal
dezelfdesnelheidhebben.Sommigesterrenbewegenwat snellerdanandere(metalsgevolg
datde lijnen in dit spectrumeenbeetjenaarderodekantvanhetspectrumzijn verschoven)
enanderebewegenweerwat langzamer(waardoordelijnen naardeblauwekantzullenop-
schuiven). Wat we waarnemenis hetgecombineerdelicht vanal deze,iets tenopzichtevan
elkaarverschovenspectra.En duszullende lijnen in eenmelkwegstelselspectrumeenstuk
brederzijn danin eenindividuelsterspectrum.Doornudebreedtevandelijnen in eenmelk-
wegstelseltevergelijkenmetdebreedtevandelijnen in eensterspectrumis hetmogelijkom
deverdelingvansnelhedenin eenmelkwegstelselte bepalen.

Deeerstetweeprojectendie in dit proefschriftwordenbeschreven,dekris-krasbewegin-
genendepatroonsnelheden,makengebruikvandezeabsorptielijn-spectroscopietechniekom
destersnelhedente bestuderen.Het laatsteproject,planetairenevels,dat in dit proefschrift
wordt beschreven maaktgebruikvan eenanderevorm van spectroscopieom snelhedenin
melkwegstelselstebepalen.

Kris-kras bewegingen

Naastrotatievertonendesterrenin eenspiraalstelselook willekeurigebewegingen.Hoewel
dezelaatstemoeilijker temetenzijn dandesystematischerotatieleverenzenieuweinforma-
tie op over de opbouwvan eenmelkwegstelsel.Bovendienverschaffen ze informatieover
de levensloopvanmelkwegstelselsaangeziendekris-krassnelhedentoenemenmetverloop
vantijd. Wanneersterrenwordengeborenhebbenzeeenrelatief lagewillekeurigesnelheid
van10 kilometerpersecondedie laterkanoplopentot wel 100kilometerperseconde.Deze
toenameis eenbelangrijke indicatorvoordeontwikkelingvaneenmelkwegstelsel.Omdeze
toenametekunnenmetenis hetnodigdewillekeurigebewegingenvansterrenin driedimen-
siestebepalen.Tot nutoewashetechteralleenmogelijkvoorsterrenin dedirecteomgeving
vandezonom dedrie dimensioneleverdelingvansnelhedente bepalen.In dit proefschrift
wordteentechniekbeschrevenwaarmeeook in anderemelkwegstelselsdedriedimensionale
verdelingvandewillekeurigesnelhedenkanwordenbepaald.Detoepassingvandezenieuwe
techniekop tweespiraalstelselslaatziendatdegemetensnelheidsverdelingin dezestelsels
goedovereenkomenmetdetheoretischvoorspeldewaarden.

Patroonsnelheden

Tenminsteeenderdevanalleschijfstelselsis vanhettypebalkspiraal,zienogmaalsfiguur1.
Net alsderestvanhetstelselbestaatook debalk voornamelijkuit sterren.De aanwezigheid
vaneenbalkkandeontwikkelingvaneenmelkwegstelselsterkbeinvloedenenhetis daarom
vanbelangom deeigenschappenvaneenbalk zo nauwkeurigmogelijk te bepalen.Eenvan
debelangrijksteeigenschappenis desnelheidwaarmeeeenbalk ronddraait,dezogenaamde
patroonsnelheid.Omeenvolledigeomwentelingtemakenheefteenbalkdoorgaanszo’n 100
miljoen jaarnodig.Het rechtstreeksbepalenvandepatroonsnelheidis daaromnietmogelijk.

Sindshetmiddenvandejaren80bestaatereentechniekomdezepatroonsnelheidopeen
anderemanierte bepalen.De succesvolle toepassinghiervanliet echterop zich wachtentot
er betereinstrumentenen softwarewarenontwikkeld. In dit proefschrifttonenwe aandat
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hetnuwel mogelijk is omdezetechniekmetsuccestoetepassen.Hetbepalenvanderotatie
is vooralbelangrijkomdatdemeestrecentetheoriëenvoorspellendatderotatiesnelheidvan
balken snel moetafnemenals gevolg van interactiemet de donkerematerie. Maar de tot
nu toe gemetenbalken roterenechterallemaalmet eenhogepatroonsnelheiden niets lijkt
eropte duidendatdezesnelheidaanhetafnemenis. Eengrotereverzamelingvangemeten
patroonsnelhedenkanmogelijkmeerduidelijkheidverschaffen.

Planetairenevels

Dehelderheidvansterrenstelselsis nietconstantoverhunoppervlakmaarneemtnaarbuiten
toe juist zeersnelaf. Dat is goedte zien in figuur 2, hetmiddenis volledig overbelicht(en
dusop hetplaatjezwart wanthet is eennegatief)maarnaarderandtoewordt het licht van
desterrensnelzwakker. Hetbepalenvanstersnelhedenmetbehulpvanspectroscopiezaldus
beperktmoetenblijventot derelatiefhelderebinnendelenvaneenmelkwegstelsel.Omtoch
ietsoverdeverdelingvanstersnelhedenin debuitendelenvansterrenstelselste kunnenleren
zaleenalternatievemethodegezochtmoetenworden.

Planetairenevelszijn sterrendie zich in de laatstefasevan hun leven bevinden. In die
doodstrijdstotenze hun buitenstegaslagenaf. Daardoorwordenze niet alleeneenstuk
grotermaarhet betekent ook dat het sterlichtnu door de gaslaagwordt uitgezonden.Dit
heefttot gevolg dat hetsterlichtgeconcentreerdwordt in eenpaarheldereemissie-lijnenin
plaatsvanverdeeldte zijn over duizendenzwakke absorptie-lijntjes.Dat maakthet relatief
eenvoudigom planetairenevels te vindenenom hunsnelhedenspectroscopischte bepalen.
Deaanduidingplanetairenevelwordtgehanteerdomdatdezeobjectengeziendooreenkleine
telescoopenigzinsop planetenlijk en,maarzehebbenhoegenaamdnietsmetplanetenuit te
staan.

In spiraalstelselsis hetdikwijls mogelijk om bewegingen(kinematica)in debuitendelen
vanmelkwegstelselste bepalenmetbehulpvangas.Het nadeelvangasis dathetalleende
globaleverdelingvanmassakantracerenennietdelocalemassa.Daarvooris informatieover
de willekeurigebeweging van sterrennoodzakelijk. In dit proefschriftwordt eentechniek
beschrevendie gebruikmaaktvan planetairenevels om de stersnelhedenin de buitendelen
van eenspiraalstelselen in eenS0 (spreekuit es-nul)te bepalen. S0-stelselsvormeneen
intermediaireklassetussendeelliptischestelselsendespiraalstelsels.Ze hebbenweinig tot
geengaswaardoorplanetairenevelsalsenigein aanmerkingkomenom demassaverdeling
in debuitendelenvandezesystemente bestuderen.

Hoeverdereensterrenstelselverwijderdis, desteverderkijkenweterugin detijd aange-
ziendesnelheidvanhet licht eindigis. Door ver weg gelegenstelselste bestuderenkunnen
we in principede ontwikkeling van dezesystemenrechtstreeksvolgen. Helaasis hoeveel-
heid licht die we vandezever weg gelegenstelselsontvangenbeperkt.Voor gedetailleerde
informatieoverdeinternestructuurvansterrenstelselszijn we dusaangewezenop denabije
stelselszoalsbeschreven in dit proefschrift. Eencombinatievandit soortgedetailleerdon-
derzoekmetdeglobaleinformatievandeverweg gelegenmelkwegstelselskaner toeleiden
dat we eenbeterbegrip krijgen van de vorming en ontwikkeling van melkwegstelsels,de
bouwstenenvanhetheelal.
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