
 

 

 University of Groningen

Star formation and the interstellar medium in galaxy simulations
Gerritsen, Jeroen Peter Erik

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1997

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Gerritsen, J. P. E. (1997). Star formation and the interstellar medium in galaxy simulations. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/62a94ea0-80c3-48fa-8b2a-9016268c341d


Stervorming, Gaswolken
&

Sterrenstelsels

VROEGER was het heelal gevuld met wa-
terstofgas en een beetje helium. In de

warme gloed van de oerknal spreidde dit zich
behaaglijk over de hele ruimte uit. Niets leek
de rust van deze oceaan vol gas te kunnen
verstoren. Helaas werd de gloed van de oer-
knal steeds zwakker en op een kwade dag
was de gloed niet meer bij machte om het gas
warm te houden. Het viel ten prooi aan de
zwaartekracht en werd in vele afzonderlijke
gebieden bijeengedreven.

In deze eilanden van gas werd het kouder
en kouder en kreeg de zwaartekracht steeds
meer vat op het gas. Vanaf dat moment zou
de strijd tegen de zwaartekracht het leven
van het gas domineren. Tot op de dag van
vandaag probeert het gas de zwaartekracht
te overwinnen door overal brandhaarden te
stichten. Deze strijd op leven en dood tussen
gas, sterren en zwaartekracht tekent het ener-
verende bestaan in sterrenstelsels.

Laten wij eens nader kennis maken met de
spelers, hun strijd en taktiek.

Zwaartekracht

Zwaartekracht is de grote architect van het
heelal. Het is deze kracht die ons aan de
aarde bindt. Als we ons best doen kunnen wij
twee meter hoog springen, maar daarna trekt
de zwaartekracht van de aarde ons onverbid-
delijk weer naar de grond. Op de fiets bergop
vechten we tegen de zwaartekracht en komen
we amper vooruit, omlaag (met de zwaarte-
kracht mee) gaat daarna vanzelf.

Toch is de zwaartekracht maar een zwakke
kracht. De elektromagnetische kracht bij-
voorbeeld is vele malen sterker. Een beetje
magneet tilt een auto van de grond en over-
wint zo de zwaartekracht. Het geniepige van
de zwaartekracht is dat het altijd en overal
materie aantrekt. Dit in tegenstelling tot bij-
voorbeeld magneten waarbij ongelijke polen
elkaar aantrekken en gelijke polen elkaar af-
stoten.

Zwaartekracht zorgt voor destructie door
maar te blijven aantrekken, heel zachtjes
maar nooit verzwakkend, dag in dag uit, zon-
der aanzien des persoons, ongeacht de af-
stand. Hierdoor staan sterren, gaswolken en
sterrenstelsels nooit stil en zijn botsingen en
bijna-ongelukken aan de orde van de dag.

Geboorte & levensloop van sterren

De vorming van sterren hebben we te danken
aan de zwaartekracht. Onder invloed van de
eigen zwaartekracht wordt een gaswolk in el-
kaar getrokken. Zo’n wolk zal net zo lang
blijven krimpen, totdat dichtheid en tempera-
tuur in de kern van de wolk zo groot worden
dat kernfusie mogelijk wordt. Vanaf dat mo-
ment straalt de brandende kern van de wolk
licht uit: een ster is geboren.

De levensloop van een ster laat zich ge-
makkelijk voorspellen aan de hand van het
geboortegewicht. Lichte sterren (even zwaar
of lichter dan de zon) zijn heel zuinig. Op
deze manier kan een lichte ster het heel lang
uithouden (miljarden jaren). Het is dan ook
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6 Stervorming, gaswolken & sterrenstelsels

prettig toeven in de buurt van onze lichte ster,
de zon: we zijn verzekerd van stabiliteit en
een aangename warmte.

Zware sterren daarentegen (tien keer
zwaarder dan de zon) leven uitbundig en
vormen het stralend middelpunt van hun
omgeving. Het is geen pretje om in de buurt
van een zware ster te staan. Het ultravio-
let licht maakt dat je levend verbrandt: geen
zonnebrandcrème die daartegen helpt. Ver-
der blaast een sterrenwind met orkaankracht
zijn omgeving schoon. Alsof dit alles niet
voldoende is om duidelijk te maken wie de
sterkste is, bestaat de laatste act van een
zware ster uit een daverende explosie, in jar-
gon supernova genoemd. De levensloop van
zware sterren laat zich samenvatten in drie
woorden: kort maar krachtig1.

Sterren worden met velen tegelijk geboren.
In een stercluster komen sterren van alle soor-
ten en maten voor. Wonder boven wonder
bevatten alle sterclusters dezelfde mix van
sterren: ontelbare kleine, miezerige sterre-
tjes en slechts een enkele zware, superster.
Het lijkt op de piramidale opbouw van eigen-
dom: de grote massa bezit weinig geld, een
kleine elite bulkt van het geld en domineert
daarmee de samenleving. Zodra in een clus-
ter zware sterren zijn geboren begint de ont-
manteling van de wolk. In een gezamenlijke
inspanning proberen de zware sterren de ou-
derlijke wolk gas weg te blazen, te verhitten,
te ioniseren. In zo’n tien miljoen jaar (naar
astronomische maatstaven een vloek en een
zucht) hebben de zware sterren het werk ge-
klaard en is de gaswolk vernietigd.

Na verloop van tijd ontploffen de zwaar-
ste sterren en langzaam maar zeker straalt de
stercluster minder licht uit. De sterrenwin-
den worden zwakker en 30 miljoen jaar na de
vorming van de stercluster ontploffen er geen
sterren meer. Na de ontmanteling van de ou-
derlijke gaswolk volgt nu de aftakeling van
de stercluster. Ook minder zware sterren leg-
gen het loodje (al gaat dat niet gepaard met
een enorme ontploffing) en de straling van
de cluster wordt zwakker en zwakker. Bo-

1Kort betekent hier een tiental miljoen jaar.

vendien beginnen individuele sterren van de
cluster weg te lopen (dat krijg je als er geen
leiders meer zijn). Kortom, de cluster spreidt
zich over een steeds groter gebied uit en na
een miljard jaar valt een cluster nauwelijks
meer te herkennen. Hij is “opgelost” in het
sterrenstelsel.

Voor veel economieën geldt dat de rijken
rijker worden en de armen armer. Dit geldt
niet voor de bevolking van een stercluster. In-
tegendeel, de zware sterren knappen binnen
de kortste keren uit hun vel en geven zo al
hun bijeengeraapte fortuin (gas) weer terug
aan de omgeving. In hun lust naar eeuwige
roem zijn de zware sterren wel zo gehaaid ge-
weest om dit gas van een eigen etiket te voor-
zien. Immers, de kernfusie die de sterren liet
stralen zorgde ervoor dat waterstof werd om-
gezet in helium, koolstof, stikstof, zuurstof en
andere elementen. Door de sterrenwinden en
ontploffingen wordt omringend gas dus let-
terlijk verrijkt. Wij moeten de sterren op onze
blote knieën danken voor de produktie van
deze elementen die voor ons van levensbe-
lang zijn: ons lichaam bestaat bijna volledig
uit dit sterafval.

Gaswolken

De gaswolken waaruit sterclusters ontstaan
bestaan voornamelijk uit moleculair water-
stof. In deze moleculaire wolken is het bitter-
koud, een temperatuur van �200�C is niets
bijzonders. Als mensen het koud hebben
kruipen ze dicht tegen elkaar aan, zodat ze
elkaar verwarmen. Onder invloed van de
zwaartekracht klontert ook het koude gas,
maar in plaats van dat het warmer wordt,
koelt het alleen maar verder af. Dit verschil
ontstaat doordat mensen van binnenuit ver-
warmd worden, terwijl het gas van buitenaf
verwarmd moet worden. Door zich in zware
klonten te gaan ophopen, kan sterlicht van
buiten niet meer tot de kernen van gasklon-
ten doordringen, zodat het daar binnen al-
maar kouder wordt.

Dit afkoelen en klonteren gaat door tot-
dat er in de meest compacte kernen ster-
ren worden gevormd. De moleculaire wolk
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FIGUUR 1— Jonge sterren blazen bellen in het gas
(foto genomen met de Hubble Space Telescope). “Com-
puterbellen” zijn zichtbaar in Figuur 3.1.

staat nu aan de vooravond van de woelig-
ste periode uit zijn geschiedenis. Hete, zware
sterren produceren ultraviolette en ionise-
rende straling, waardoor het moleculaire wa-
terstof dichtbij zo’n ster wordt omgezet in
geı̈oniseerd waterstof en iets verderop in neu-
traal waterstof. Sterke sterrenwinden en su-
pernova’s blazen van binnen uit enorme bel-
len in de wolk. Het weinige gas in deze bel-
len bevindt zich in een kokende hel met tem-
peraturen van miljoenen graden en probeert
zich een weg naar buiten te banen. Dat lukt
uiteindelijk waar de wanden van de bellen
het zwakste zijn. Door die gaten in de bellen
stroomt het hete gas naar buiten.

Pas wanneer alle zware sterren zijn ont-
ploft keert de rust weer terug. De voormalige
moleculaire wolk bestaat nu nog slechts uit
talloze brokstukjes gas. Beetje voor beetje zal
een nieuwe gaswolk worden opgebouwd uit
de restanten van de oude, aangevuld met an-
dere rondvliegende plukjes gas. Op zijn ver-
dere tocht door het sterrenstelsel zal de gas-
wolk nog vele malen botsen met andere gas-
wolken en stuiten op hete gasbellen voordat
het zelf weer in staat is om sterren te vor-
men. Omdat van de totale hoeveelheid gas

slechts een paar procent verder door het le-
ven gaat als ster, kan de kringloop van gas-
wolk naar stercluster en weer naar nieuwe
gaswolk tientallen malen doorlopen worden
voordat al het gas is omgezet in sterren.

Sterrenstelsels

Sterrenstelsels vormen verzamelplaatsen
voor miljarden krioelende sterren en gas-
wolken. Er bestaan twee verschillende
manieren waarop sterren in een sterrenstelsel
bewegen: chaotisch en geordend. Als in
een sterrenstelsel de sterren voornamelijk
kriskras om het centrum draaien, dan ziet
dit stelsel er als een afgeplatte bol of een
dikke sigaar uit en wordt het een elliptisch
stelsel genoemd. In andere stelsels draaien
de sterren allemaal dezelfde rondjes om een
middelpunt, dit zijn de spiraalstelsels. Zij zien
eruit als pannenkoeken. In de meeste stelsels
zie je van beide types een beetje terug.

Ondanks de vele miljarden sterren in ster-
renstelsels vinden er eigenlijk nooit botsingen
tussen sterren plaats. Dat komt simpelweg
doordat sterren zo klein zijn in verhouding
tot hun onderlinge afstand. Om een idee te
geven van de leegte in sterrenstelsels stellen
we ons voor dat alle sterren zo groot zijn als
een tennisbal. Als onze zon nu op de Marti-
nitoren staat, dan ligt de naaste buur aan het
strand van Nice.

Tussen al deze sterren door bewegen gas-
wolken. Naast de stervormende, koude mo-
leculaire wolken bestaan er ook veel ijle,
warme gaswolken die bestaan uit neutraal
waterstof. Sommige van deze ijle wolken zijn
restanten van een moleculaire wolk die door
een stercluster is vernield. Door sterlicht wor-
den deze wolken op temperatuur gehouden
en dat voorkomt dat de zwaartekracht de
wolken in elkaar kan trekken. In tegenstel-
ling tot sterren botsen gaswolken wel met el-
kaar. Bij zo’n bosting blijven de wolken een
beetje aan elkaar plakken, waardoor er grote
wolken ontstaan. Hoe groter de wolk, hoe
sterker de zwaartekracht die wolk in elkaar
zal trekken. Deze wolken schermen zich af te-
gen het sterlicht en koelen geleidelijk af. Als
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de temperatuur laag genoeg is, kunnen twee
waterstofatomen aan elkaar gesmeed worden
tot een waterstofmolecuul en verandert de
gaswolk in een moleculaire wolk waarin op
den duur weer sterren worden gevormd.

Op ieder moment in de geschiedenis van
een sterrenstelsel worden op talloze plaatsen
in sterrenstelsels gaswolken opgebouwd. El-
ders ontstaan nieuwe sterclusters en her en
der ontploffen zware sterren, die hete bel-
len blazen in de gaswolken. Een sterrenstel-
sel is kortom een dynamisch systeem waarin
voortdurend nieuwe sterren oplichten, oude
sterren uitdoven of ontploffen en gas opbor-
relt.

In spiraalstelsels draaien gaswolken net als
de sterren rondjes rondom het centrum. In
grote delen van spiraalstelsels bewegen ster-
ren en gas even snel. Dat houdt in dat sterren
en gas in de binnenbocht sneller een ronde
voltooid hebben dan sterren en gas in de bui-
tenbocht. Op deze manier worden gaswol-
ken een beetje uit elkaar getrokken en zien
ze eruit als langwerpige, gekrulde sigaren.
Omdat sterclusters in moleculaire wolken ge-
vormd worden en jonge zware sterren het fel-
ste schijnen, vertonen foto’s van sterrenstel-
sels vaak korte bogen van sterren (“vlokke-
rige spiralen”).

Sterrenstelsels staan vaak in grote groepen
bij elkaar aan de hemel. Evenmin als ster-
ren staan sterrenstelsels stil maar bewegen ze
door de ruimte. Daarbij lopen sterrenstelsels
de kans om te botsen met andere stelsels. Het
hoeft niet eens tot een botsing te komen om
een sterrenstelsel te verminken. Twee stel-
sels die langs elkaar scheren veroorzaken ge-
tijdekrachten. Het effect hiervan kent ieder-
een die wel eens aan zee is geweest: de ge-
tijdekrachten van de zon en maan wiegen de
zeeën heen en weer. Op een zelfde manier
wordt aan sterren en gas getrokken en ge-
duwd. Een deel van de sterren en het gas
komt terecht in een grote arm die naar het
voorbij vliegende sterrenstelsel wijst, een an-
der deel wordt precies in tegenovergestelde
richting geduwd. Zo worden sterren en gas
gearrangeerd in twee grote spiralen.

FIGUUR 2— Computersimulatie van een vlokkerig
spiraalstelsel (zie ook Figuur 2.6).

Als twee personenauto’s frontaal op elkaar
botsen houden we twee wrakstukken over.
Brokstukken van de auto’s liggen verspreid
door de hele omgeving. Aan de hand van
een stuur hier en een wiel daar kunnen we
reconstrueren welke auto’s bij de botsing be-
trokken waren en hoe ze zijn gebotst.

Sterrenstelsels die op elkaar botsen hebben
ook maar een heel kleine kans om te overle-
ven. De botsing gaat wel heel anders in z’n
werk dan de botsing tussen twee auto’s. Aan-
gezien sterren niet botsen2, vliegen botsende
sterrenstelsels gewoon door elkaar heen! De
getijdekrachten die grote spiraalarmen ver-
oorzaken, vervormen ook nu de afzonder-
lijke stelsels en een spiraalstelsel ziet er na
de botsing uit als een dikke balk met aan
beide uiteinden een grote arm. In de balk
vliegen sterren en gas heen en weer van de
ene kant van de balk naar de andere. Omdat
gas wél kan botsen zal veel gas zich in het
centrum van de balk ophopen en één grote
moleculaire wolk in een hogedrukpan vor-
men. Een geboortegolf van nieuwe sterren
kan niet uitblijven. Met veel bombarie en
vuurwerk worden nieuwe sterren gevormd
en gas weggeschoten. Opmerkelijk genoeg

2Bedenk nogmaals hoe ver sterren uit elkaar staan.
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zorgt de enorme concentratie gas in het cen-
trum er enerzijds voor dat meer sterren dan
ooit geboren worden en anderzijds dat bui-
tenstaanders dit amper direct kunnen zien,
aangezien we niet door de gaswolken heen
kunnen kijken3.

Na de botsing vliegen de sterrenstelsels
eerst uit elkaar om later weer naar elkaar toe
te vallen. De snelheid van de tweede botsing
is veel lager dan de eerste keer en de stelsels
zullen nog maar een klein beetje uit elkaar
vliegen, om vervolgens weer terug te vallen,
te botsen, enzovoorts. Uiteindelijk zullen de
centra van de afzonderlijke stelsels met el-
kaar versmelten tot de kern van een nieuw
stelsel. Tijdens deze versmelting verzamelt
het overgebleven gas zich in de nieuwe kern
en veroorzaakt de grootste geboortegolf van
sterren in de geschiedenis van de twee stel-
sels. Van de afzonderlijke sterrenstelsels is
weinig overgebleven en het nieuwe sterren-
stelsel gaat voortaan door het leven als ellip-
tisch sterrenstelsel. In de Figuren 5.2 – 5.4
wordt een computersimulatie van een bot-
sing tussen twee sterrenstelsels getoond.

Aangezien het meeste gas tijdens de bot-
sing al is omgezet in sterren, zullen zich nau-
welijks nog nieuwe sterren vormen in het
nieuwe stelsel. Op het eerste gezicht heeft
het kersverse elliptische stelsel een saai uiter-
lijk dat volledig in tegenspraak is met het ge-
welddadige verleden. Omdat sterren zelf niet
botsen, bewaren ze gelukkig een herinnering
aan het verleden en bezitten elliptische stel-
sels bij nadere beschouwing een rijkdom aan
intrigerende details.

Het verleden was voor de botsende
sterrenstelsels, de toekomst is aan de
uitgestrekte, onopvallende spiraalstelsels-in-
wording die ongehinderd door de ruimte
zweven. Zij hebben nauwelijks sterren
gevormd en zijn nog drijvende eilanden van
gas. Nog even kan het warme gas genieten
van de rust, straks zal ook hier de zwaarte-
kracht toeslaan en barst de lange strijd tussen

3Een eventueel aanwezig zwart gat kan zich tegoed
gaan doen aan al het gas en een extreem lichtsterke ac-
tieve kern doen oplichten.

FIGUUR 3— Foto van twee botsende sterrenstelsels.
De Figuren 5.16 en 5.17 tonen computersimulaties van
botsende stelsels op het hoogtepunt de geboortegolf
van nieuwe sterren.

gas, sterren en zwaartekracht los.

Simulaties

Nu rijst misschien de vraag wat ik heb bij-
gedragen aan het bovenstaande verhaal. Ei-
genlijk heb ik de afgelopen jaren voor ver-
zamelaar gespeeld en heb ik resultaten uit
allerlei vakgebieden van de sterrenkunde
in een computerprogramma samengebracht.
Hiermee heb ik het leven van sterrenstelsels
en gaswolken onder allerlei omstandigheden
gesimuleerd.

Als onderzoeker-in-opleiding ben ik aan
het karwei begonnen, als simulant4 ben ik
geëindigd.

Mijn onderzoek

De wisselwerking tussen gas en sterren in een
draaiend sterrenstelsel is zo complex, dat al-
leen computersimulaties duidelijkheid kun-
nen verschaffen over het hoe en waarom van
deze wisselwerking. De voornaamste taak
van deze simulaties is om de bewegingen van

4Aan de beschrijving van het woord simulant in de
Grote Van Dale dient derhalve te worden toegevoegd:
iemand die simulaties uitvoert.



10 Stervorming, gaswolken & sterrenstelsels

sterren en gas ten gevolge van de zwaarte-
kracht te berekenen. Vervolgens worden tem-
peratuur en dichtheid van gas bepaald. De
gastemperatuur is sterk afhankelijk van de
warmteafgifte van omringende sterren. Door
er vanuit te gaan dat een sterdeeltje in mijn
berekeningen in werkelijkheid een sterclus-
ter voorstelt, laat ik de energie van een ster-
deeltje langzaam afnemen. (Sterren gaan im-
mers na verloop van tijd dood, bijgevolg
zwakt de totale energie van een stercluster af
als de stercluster ouder wordt.) Zo ontstaat
een direct verband tussen gastemperatuur en
warmteafgifte van sterren.

Tot nu toe werkten veel simulanten met een
empirische beschrijving van stervorming, die
speciaal geldig is voor spiraalstelsels. Daar-
entegen heb ik een algemeen criterium opge-
steld om te bepalen of gas zal worden omge-
zet in sterren. Hierbij wordt het koudste gas
met de grootste dichtheid geselecteerd als ge-
boorteplaats van sterren.

Gas- en sterdeeltjes laat ik uiteindelijk
draaien in een sterrenstelsel, dat een compu-
termodel is van een bestaand spiraalstelsel.
In de simulaties wordt langzaam maar zeker
gas omgezet in sterren. De snelheid waarmee
dit gebeurt komt verbazingwekkend goed
overeen met de waargenomen stervormings-
snelheid. Ook de verdeling van jonge sterren
over het stelsel lijkt sterk op de waargenomen
verdeling in spiraalstelsels.

Omdat ik een stervormingscriterium ge-
bruik dat niet specifiek geschreven is om ster-
vorming in spiraalstelsels te verklaren, kan ik
dit recept ook toepassen op andere sterren-
stelsels. Zo blijkt gas in een bepaald type stel-
sels maar weinig vervuild te kunnen zijn met
sterafval, vandaar dat ik ze spiraalstelsels-in-
wording heb genoemd.

Verder heb ik twee spiraalstelsels op elkaar
laten botsen. Het gas verzamelt zich hierbij in
de twee kernen. De enorme hoeveelheid ster-
ren die daar gevormd wordt, verhindert de
vorming van sterren buiten de kern. Grosso
modo lijkt het eindprodukt van deze botsing
op een elliptisch stelsel.


