
 

 

 University of Groningen

The ursa major cluster of galaxies
Verheijen, Marcus Adrianus Wilhelmus

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):
Verheijen, M. A. W. (1997). The ursa major cluster of galaxies: TF-relations and dark matter. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. [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/96c63c76-bc40-4220-8b57-957c5fa1572a


Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting

1 Een oude wetenschap

De sterrenkunde is wellicht de oudste wetenschap die
de mens bedrijft. Ook al beschikken we in deze mo-
derne tijd over geavanceerde technologieën, methodes
en theorieën, we kijken nog steeds met dezelfde ver-
wondering en verbazing naar het heelal als onze ja-
gende voorouders tijdens de donkere prehistorische nach-
ten. De essentie van de astronomie is tijdloos. Het is
een kwestie van goed observeren en proberen te begrij-
pen wat er zich in het universum afspeelt. We kunnen
immers niet naar de sterren zelf reizen en ermee expe-
rimenteren.

Zo’n 6500 jaar geleden bouwde men al graftombes
in de richting waar heldere sterren aan de horizon op-
kwamen en weer ondergingen. De eerste stenen van
Stonehenge, niets meer of minder dan een prehistori-
sche sterrewacht, werden 4600 jaar geleden opgericht.
In dezelfde periode werden ook de grote pyramides van
Gizeh met een astronomische precisie gebouwd. De
eerste astronomische aantekeningen werden gemaakt
door de Babyloniërs in spijkerschrift op kleitabletten,
zo’n 3500 jaar geleden. Deze aantekeningen beschrij-
ven een methode waarmee de verschijningen van de
morgen- en avondster bepaald konden worden. Vragen
omtrent de oorsprong en aard van zon, maan, planeten,
sterren en kometen hadden een zuiver religieus karak-
ter. Een onverwachte zons- of maansverduistering was
dan ook altijd goed voor een kleine volkshysterie. In
deze situatie is gedurende millennia weinig veranderd.
De beschrijving van de sterrenhemel en haar regelma-
tige beweging werd echter steeds verder verfijnd. Uit-
eindelijk bracht het nauwkeurig navigeren op de ster-
ren ons tot in Indië, wat bijdroeg aan een geslaagde
Gouden Eeuw.

Echter, het beschrijven en begrijpen van de com-
plexe bewegingen van de ‘dwaalsterren’ (planeten) ten
opzichte van de vaste sterren was minder succesvol.
De vooruitgang hierin werd voornamelijk gefrustreerd
door filosofische en kerkelijke dogma’s die voorschre-
ven dat de mensheid wel zó belangrijk was dat alles let-

terlijk om de aarde en voornamelijk om de kerk draaide.
Kortom, de aarde werd lange tijd gezien als het schitte-
rende centrum van het heelal en de zon, maan en ster-
ren vormden een hemels aureool.

Het was Copernicus die in 1543 voor een door-
braak zorgde door een theorie te ontwikkelen waarin
niet langer de aarde het middelpunt van het heelal was.
Deze theorie werd enige tijd als zuiver hypothetischbe-
schouwd, maar toen Galileo Galilei en enkele tijdge-
noten zo rond 1610 de eerste teleskoopjes op de maan
en de planeten richtten ging er een wereld voor hen
open. De aarde bleek inderdaad niet het centrum van
het heelal te zijn maar rustig haar rondjes te draaien om
de zon. Dit gold ook voor de ‘dwaalsterren’ die geen
sterren maar komplete werelden op zich bleken te zijn
met hun eigen wolken en maantjes. Deze nieuwe be-
vindingen werden door de oppermachtige kerk als ket-
terij van de hand gedaan, iets waartegen Galileo zich
tot na zijn dood heldhaftig heeft verzet1. Het heeft
toen nog zo’n 75 jaar geduurd voordat Isaac Newton
zijn gravitatietheorie publiceerde waardoor het moge-
lijk werd om exact tevoorspellenwaar en wanneer bij-
voorbeeld een zonsverduistering zou plaats vinden. Na
vele millennia overgeleverd te zijn geweest aan de gril-
len van ondoorgrondelijke hemelgoden, ontstond tegen
het einde van de 17e eeuw het beeld van een mecha-
nisch en voorspelbaar heelal waarin alles zijn plaats
had.

We hadden nu weliswaar een beter begrip gekre-
gen van de structuur en bewegingen in ons zonnestel-
sel maar hoe zat het met die schijnbaar eindeloze zee
van sterretjes? Hoe ver weg staan de sterren en wat is
hun verdeling in het heelal? In de 18e eeuw werden er
steeds grotere teleskopen gebouwd waarmee het aan-
tal sterren in verschillende richtingen werd geteld en
nauwkeurig in kaart gebracht. Het bleek dat de lich-
tende band die we de Melkweg noemen in feite een
enorme verzameling van ontelbare zwakke sterretjes is.

1Volgens een legende zou zijn grafschrift luiden:
"Eppur si muove!" (En toch beweegt zij!)
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Het werd ook duidelijk dat de sterren ten opzichte van
elkaar bewegen, zij het heel erg langzaam.

Behalve sterren en planeten had men ook wazige
neveltjes waargenomen waar men tot het midden van
de 18e eeuw slechts weinig aandacht aan schonk. In
1780 waren er zo’n 90 bekend. In de daaropvolgende
20 jaar heeft Herschel door middel van een systemati-
sche zoektocht met zijn
ongeëvenaarde teleskoop een katalogus van maar liefst
2500 nevels samengesteld. Het verband tussen deze
nevels en de talloze sterren die de Melkweg vormen
was echter volledig onbekend.

De uitvinding van de fotografie en spectroscopie
in de 19e eeuw veroorzaakten een ware revolutie in de
astronomie. Men ondekte dat de sterren, net als onze
zon, gigantische lichtgevende gasbollen zijn. Het be-
palen van de afstanden tussen de sterren werd echter
bemoeilijkt toen bleek dat niet alle sterren evenveel
licht uitstralen. Heldere sterren staan dus niet per se
dichterbij dan zwakke sterretjes. Bovendien bleek dat
er zich enorme stofwolken tussen de sterren bevinden
die het licht van daarachter gelegen sterren verzwak-
ken en het zicht op ver afgelegen gebieden ontnemen.
Na uitgebreide studies van de verdeling en bewegingen
van sterren door onder anderen de Groningse astrono-
men Kapteyn en Van Rhijn, ontstond in de jaren 20
het idee dat de Melkweg een sterk afgeplatte bol moest
zijn die om zijn as draait. Rond diezelfetijd ontdekte
Leavitt dat een speciaal soort sterren allemaal even-
veel licht uitstralen. Dankzij haar ontdekking kon men
een verbeterde relatieve afstandsschaal voor deze soort
sterren binnen de Melkweg bepalen. Hieruit volgde
dat de Melkweg veel groter was dan men aanvankelijk
vermoedde en meer lijkt op een ronddraaiende dunne
schijf dan op een afgeplatte bol.

Spectroscopische studies van de eerder genoemde
nevels toonden aan dat er voornamelijk twee soorten
bestaan. De ene soort is groenachtig en lijkt te bestaan
uit lichtgevende gaswolken. De wittige kleur van de
andere soort nevels leek meer op de gemiddelde kleur
van de sterren. In 1924 lukte het om afzonderlijke ster-
retjes in deze witte neveltjes te fotograferen. Dit leidde
tot de conclusie dat onze Melkweg niet het enige stelsel
van sterren in het heelal is maar dat er nog talloze an-
dere sterrenstelsels bestaan ver buiten de grenzen van
onze Melkweg. Men schat nu dat er honderden miljar-
den sterrenstelsels zijn, elk bestaande uit tien tot dui-
zend miljard sterren. Onze zon bevindt zich in de bui-
tendelen van de roterende Melkwegschijf en met een
snelheid van 220 km/s doet zij er zo’n 200 miljoen jaar
over om 1 rondje te maken. Ze heeft er inmiddels al
zo’n 25 rondjes op zitten sinds haar ontstaan.

In 1929 ontdekte Hubble dat nagenoeg alle sterren-
stelsels zich van de Melkweg af bewegen en dat deze
snelheid toeneemt naarmate een sterrenstelsel verder
weg staat. Deze uitdijing van het heelal wordt tegen-

5000 km/s
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15000 km/s

Melkweg

Vluchtsnelheid

Figuur 1: Een doorsnede van een gedeelte van het
heelal ver buiten onze Melkweg. Ieder puntje corre-
spondeert met de positie van een sterrenstelsel. Het is
duidelijk dat de sterrenstelsels niet regelmatig verdeeld
zijn maar samenklonteren in groepen en langs filamen-
ten. Onze Melkweg bevindt zich onderaan in de hoek.
(overgenomen uit de Lapparentet al, 1986, ApJ, 302,
L1)

woordig ook wel de Hubble-expansie genoemd. Door
nu deze zogenaamde vluchtsnelheid van een sterren-
stelsel te meten kon men dus grofweg schatten hoe ver
een sterrenstelsel van de Melkweg vandaan staat. Op
die manier kon men de ruimtelijke verdeling van de
sterrenstelsels in kaart brengen. Deze kosmische kar-
tografie kwam slechts langzaam op gang maar dankzij
grote moderne teleskopen en efficiënte digitale technie-
ken heeft men sinds het begin van de jaren 80 al vele
miljoenen sterrenstelsels in kaart gebracht. Op deze
kaarten kunnen we zien dat de sterrenstelsels zich groe-
peren langs gigantische filamenten en muren (zie figuur
1). Er blijken ook enorme gebieden te bestaan waar
zich nauwelijks sterrenstelsels bevinden. Het heelal
lijkt, op de allergrootste schaal, een soort spons-structuur
te bezitten.

Veel sterrenstelsels staan dicht bij elkaar in zoge-
naamde clusters. De sterrenstelsels in deze clusters
worden bijeen gehouden door hun onderlinge zwaar-
tekracht en bewegen kris-kras door elkaar. De snel-
heid van deze bewegingen hangt af van de hoeveelheid
massa in de cluster; hoe meer massa, des te sterker de
zwaartekracht en des te sneller de sterrenstelsels zullen
bewegen. Zwicky ontdekte in 1933 dat de sterrenstel-
sels in zo’n cluster veel sneller door elkaar bewegen
dan men op grond van de hoeveelheid licht en de daar-
uit afgeleide hoeveelheid massa zou voorspellen. Men
moest dus wel concluderen dat er een grote hoeveel-
heid Donkere Materie is die we niet kunnen zien maar
die zich wel indirekt verraadt door de zwaartekracht die
ze uitoefent op de sterrenstelsels in de cluster. In som-
mige clusters is er meer dan honderd maal zoveel Don-
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kere Materie als zichtbare materie. De zwaartekracht
van de Donkere Materie speelt dus een dominante rol
in het heelal. De exacte verdeling en samenstelling van
deze Donkere Materie is tot op de dag van vandaag nog
onbekend.

De ontdekking van de Hubble-expansie heeft ver-
gaande implicaties. Het feit dat alle stelsels zich van
elkaar vandaan bewegen betekent dat ze vroeger dich-
ter bij elkaar stonden. Zo’n 15 miljard jaar geleden
moeten alle sterrenstelsels zich op nagenoeg één punt
hebben bevonden. Alle materie in het heelal was toen
dicht op elkaar gepakt en gasvormig door de extreem
hoge temperatuur. De materie bestond toen alleen nog
maar uit waterstof, helium en grote hoeveelheden Don-
kere Materie. Er bestonden nog geen sterren of plane-
ten. Deze extreme situatie was het gevolg van een al-
lesomvattende explosie, de Big Bang, welke een felle
hoeveelheid licht uitstraalde. Het overblijfsel van deze
felle lichtgloed kunnen we nu, 15 miljard jaar later, nog
steeds meten en werd voor het eerst waargenomen in
1965 door Penzias en Wilson. Het opmerkelijke aan
deze zogenaamde kosmische achtergrondstraling is dat
de gemeten temperatuurverschillen uiterst klein zijn,
slechts 1:100000. Dit impliceert dat de materie bijzon-
der gelijkmatig verdeeld was in het jonge heelal.

Een van de belangrijkste vraagstukken in de mo-
derne astronomie is dan ook hoe de sterrenstelsels en
de enorme clusters, filamenten en muren waarin zij zich
nu bevinden zijn gevormd uit de eens zo egale verde-
ling van het waterstof- en heliumgas. Wellicht duizen-
den astronomen over de hele wereld werken aan de op-
lossing van dit geweldig complexe probleem, ieder met
een eigen benaderingswijze van een bepaald deelpro-
bleem. Ik ben slechts een van hen.

2 Dit proefschrift

Mijn onderzoek richt zich op het bestuderen van de
structuur van individuele sterrenstelsels en heeft twee
aan elkaar gerelateerde thema’s als onderwerp: de ver-
deling van de Donkere Materie binnen sterrenstelsels
en het bepalen van de afstanden tot deze stelsels.

Het bepalen van nauwkeurige afstanden is belang-
rijk omdat de gemeten vluchtsnelheid van een sterren-
stelsel niet alleen het gevolg is van de Hubble-expansie.
Andere stelsels die in de buurt staan trekken immers
via hun zwaartekracht aan het sterrenstelsel waardoor
er plaatselijk afwijkingen van de Hubble-expansie op-
treden. Deze afwijkingen worden ook wel de ‘pecu-
liaire bewegingen’ van sterrenstelsels genoemd. De
grootte en richting van deze peculiaire bewegingen zijn
gerelateerd aan de algemene eigenschappen van het heelal
zoals de gemiddelde dichtheid van de materie. Het zijn
deze algemene eigenschappen van het heelal die we be-
ter willen leren kennen.

De peculiaire bewegingen kunnen gemeten wor-
den als men eenmaal weet wat de werkelijke afstan-
den tot de sterrenstelsels zijn. Aan de hand van deze
werkelijke afstand kan men bepalen hoe sterk de ge-
middelde Hubble-expansie op die bepaalde afstand zou
moeten zijn. Als men nu de snelheid ten gevolge van de
Hubble-expansie aftrekt van de waargenomen vlucht-
snelheid vindt men de peculiaire beweging van een stel-
sel. Een methode om de werkelijke afstand tot een ster-
renstelsel te meten is via de zogenaamde Tully-Fisher
relatie. Een deel van dit proefschrift is gewijd aan deze
methode en manieren om haar te verfijnen zodat de pe-
culiaire bewegingen nauwkeuriger en tot op grotere af-
standen bepaald kunnen worden.

Op de tweede plaats kunnen we wat meer te we-
ten komen over het vormingsproces van sterrenstelsels
als we precies weten hoe de zichtbare en de Donkere
Materie binnen deze stelsels verdeeld is. Bevindt het
zich in een schijf of is het juist bolvormig verdeeld?
Tot hoe ver strekt deze Donkere Materie zich buiten
het sterrenstelsel uit en hoe verloopt de dichtheid van
deze materie naarmate het dichter bij het centrum van
het stelsel zit? Is er een verband tussen de verdeling
van de sterren en de verdeling van de Donkere Mate-
rie? Op enkele van deze vragen heb ik geprobeerd een
antwoord te vinden.

3 Sterrenstelsels

Er zijn grofweg drie soorten sterrenstelsels; elliptische
stelsels, spiraalstelsels en onregelmatige stelsels. Ellip-
tische stelsels hebben de algemene vorm van een afge-
platte rugby-bal waarin de sterren kris-kras door elkaar
bewegen. Een voorbeeld van een dergelijk stelsel is
te zien in figuur 2a. Deze stelsels vertonen bijna geen
structuur. Onze Melkweg behoort tot de categorie van
spiraalstelsels. Dit zijn dunne roterende schijven met
een centrale verdikking. Figuur 2b toont een spiraal-
stelsel van bovenaf gezien. De sterren zijn verdeeld
in een soort spiraalstructuur, vandaar de naam. Figuur
2c toont een foto van een spiraalstelsel gezien vanaf
de zijkant. We zien dat het centrale gebied wat dik-
ker is en dat er een stofband door het midden loopt die
het licht van erachter gelegen sterren tegenhoudt. Een
voorbeeld van een onregelmatig stelsel is te zien in fi-
guur 2d. Dit zijn meestal kleine stelsels met een gerin-
ger aantal onregelmatig verdeelde sterren. Er bestaan
ook allerlei tussenvormen zoals elliptische stelsels met
een schijf erin. Vooral de overgang tussen spiraalstel-
sels en onregelmatige stelsels verloopt heel geleidelijk.
De meeste heldere stelsels in het heelal zijn van het
type spiraalstelsel en mijn onderzoek heeft zich vooral
gericht op de structurele eigenschappen van deze soort
stelsels.

Hoe weten we nu dat de spiraalstelsels inderdaad
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(a) (b) (c) (d)

Figuur 2: Negatief foto’s van sterrenstelsels. (a): twee dicht bij elkaar staande elliptische stelsels. (b): een
spiraalstelsel van bovenaf gezien. (c): eenzelfde soort spiraalstelsel maar dan van opzij gezien. Let op de streep
die in de lengte over het stelsel loopt. Dit zijn stofwolken die het sterlicht tegen houden. (d): een onregelmatig
stelsel. Deze vijf sterrenstelsels staan te ver weg om individuele sterren te kunnen zien. De meeste zwarte puntjes
zijn voorgrondsterren die bij onze eigen Melkweg horen. Dat geldt ook voor de heldere ster nabij het centrum van
het stelsel in figuur (c).

ronddraaien? A priori kan men al bedenken dat deze
schijven direkt ineen zouden storten als ze niet zou-
den roteren teneinde de zwaartekracht van de sterren te
compenseren met de middelpuntvliedende kracht. Af-
gezien van deze overweging bestaat er ook direkt ob-
servationeel bewijs. Zoals eerder opgemerkt bevatten
spiraalstelsels niet alleen sterren maar ook stof en gas.
Dit gas bestaat voornamelijk uit waterstofatomen en
kan gezien worden als een restant van de enorme gas-
wolk waaruit het sterrenstelsel is gevormd. Het gas be-
vindt zich in een dunne schijf net als de sterren. De
bewegingssnelheid van het gas kan gemeten worden
omdat de waterstofatomen radiostraling uitzenden met
een specifieke golflengte. Deze straling kan met radio-
teleskopen opgevangen worden. Door de beweging van
het gas verandert de golflengte van de straling. Dit ef-
fect is vergelijkbaar met het geluid van een passerende
trein: als de trein op ons af komt horen we een hogere
toon dan wanneer ze van ons af beweegt. Door nu de
golflengteverschillen van de radiostraling te meten we-
ten we precies hoe het waterstofgas in een spiraalstelsel
beweegt. Het blijkt dat de gasschijf inderdaad roteert.
De rotatiesnelheid neemt vanaf het centrum naar buiten
toe totdat het een maximum waarde bereikt. De rota-
tiesnelheid blijft vervolgens nagenoeg constant tot in
de buitenste delen van de gasschijf. Dit verloop van de
rotatiesnelheid noemt men een rotatiekromme en een
dergelijke rotatiekromme kan bepaald worden door de
snelheid van het gas te meten langs een lijn die door
het centrum van een sterrenstelsel gaat. Drie gemeten
rotatiekrommen zijn afgebeeld in figuur 3. Horizontaal
staat voor ieder stelsel de afstand tot het centrum uitge-
zet en vertikaal de gemeten rotatiesnelheid. De verti-
kale streepjeslijnen vallen samen met de middelpunten
van de stelsels. De linkerkant van elk stelsels beweegt

van ons af (positieve snelheid) en de rechterkant komt
naar ons toe (negatieve snelheid). De vertikale pijltjes
geven aan hoe groot de schijf is waarin de sterren zich
bevinden. In het midden zien we een klassiek voor-
beeld van een stijgende en vervolgens afvlakkende ro-
tatiekromme. De linker rotatiekromme mist het vlakke
deel omdat de gasschijf niet ver genoeg naar buiten
reikt. De rechter figuur laat zien dat rotatiekrommen
ook weer een beetje kunnen dalen alvorens het vlakke
deel te bereiken.

4 De Waarnemingen

Voor mijn studie naar de eigenschappen van spiraal-
stelsels is een groep van 49 stelsels in het sterrenbeeld
Ursa Major (de Grote Beer) geselecteerd. Het bijzon-
dere van deze groep stelsels is dat ze representatief zijn
voor de sterrenstelsels in het heelal. Dat wil zeggen dat
ze niet speciaal uitgezocht zijn vanwege hun afmeting,
kleur of hoeveelheid waterstofgas.

Deze stelsels vormen een zogenaamde cluster en
staan allemaal op ongeveer dezelfde afstand: zo’n 50
miljoen lichtjaar. Dat wil zeggen dat het licht van de
sterren in deze stelsels er 50 miljoen jaar over gedaan
heeft om de aarde te bereiken2. De verdelingen en ro-
tatiesnelheden van het waterstofgas in deze sterrenstel-
sels zijn gemeten met behulp van de Westerbork Syn-

2Vanaf de maan duurt het 1,5 seconde, vanaf de zon 8,5 mi-
nuten, vanaf de dichtsbijzijnde ster ongeveer 4,3 jaar en vanaf het
centrum van onze Melkweg duurt het zo’n 28000 jaar voordat het
licht de aarde bereikt. Als we ons de Melkweg net zo groot voor-
stellen als de aarde, dan zou de aarde, op diezelfde schaal, in zijn
geheel niet veel groter zijn dan de kleinste bacterie. Het hele zon-
nestelsel past dan in een voetbal en de dichtsbijzijnde ster staat 820
meter verderop.
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Figuur 3: Drie voorbeelden van rotatiekrommen. Zie de tekst voor een uitleg van hun betekenis.

these Radio Teleskoop (WSRT) in het Drentse plaatsje
Westerbork. Deze Nederlandse teleskoop is een van
de krachtigste ter wereld. De voorkant van dit boekje
toont een compilatie van alle waargenomen gasschij-
ven in deze stelsels. Sommige sterrenstelsels staan zo
dicht bij elkaar dat hun wederzijdse zwaartekracht de
fragiele gasschijven danig heeft verstoord.

De verdeling van de sterren in ieder stelsel is geme-
ten met optische teleskopen van het Mauna Kea Obser-
vatorium. Deze sterrewacht is gebouwd op de top van
een uitgedoofde vulkaan op Hawaii op een hoogte van
ruim 4 kilometer, ver boven alle vertroebelingen van
de lager liggende atmosfeer. Met behulp van digitale
camera’s is de verdeling van het blauwe, het rode en
het infra-rode licht van deze stelsels vastgelegd. En-
kele van deze foto’s zijn gebruikt om figuur 2 te maken.
Het voordeel van infra-rood licht is dat het nauwelijks
wordt tegengehouden door de stofwolken die tussen de
sterren zweven. Daardoor kunnen we beter meten hoe-
veel sterren er in een spiraalstelsel zitten en wat hun
verdeling is. De achterkant van dit boekje geeft een
overzicht van alle gefotografeerde stelsels op dezelfde
schaal.

Deze verzameling waarneemgegevens is te omvang-
rijk om gedurende een promotie-onderzoek volledig te
analyseren en vormt een bijna onuitputtelijke bron van
informatie voor toekomstig onderzoek.

5 Oppervlaktehelderheden

De verdeling van de sterren in een spiraalstelsel kan
gekarakteriseerd worden met behulp van twee groot-
heden: de oppervlaktehelderheid en de schaallengte.
De oppervlaktehelderheid geeft het aantal sterren per
oppervlakte-eenheid aan. De schaallengte beschijft hoe
snel de oppervlaktehelderheid afneemt vanaf het cen-

trum naar de buitendelen. Deze begrippen worden geïl-
lustreerd in figuur 4 waarin twee stelsels van dezelfde
totale helderheid op dezelfde schaal zijn afgebeeld. In
het linker stelsel zijn de sterren verdeeld over een uit-
gestrekte diffuse schijf met een grote schaallengte en
een lage oppervlaktehelderheid. In het rechter stelsel,
dat evenveel sterren bevat, zijn de sterren veel dichter
op elkaar gepakt. Als gevolg daarvan is de oppervlak-
tehelderheid veel hoger en de schaallengte vele malen
kleiner.

Een van de meest opmerkelijke resultaten van mijn
onderzoek is dat sterrenstelsels zich bij voorkeur of-
wel in een toestand van hoge oppervlaktehelderheid
ofwel in een toestand van lage oppervlaktehelderheid
bevinden. Er lijkt een regime van oppervlaktehelder-
heden te zijn dat vermeden wordt: dit was volkomen
onverwacht. Bovendien is deze waarneming schijn-
baar in strijd met die van andere astronomen die bewe-
ren dat de verdeling van oppervlaktehelderheden een
meer continu karakter heeft. Zij beschikken echter niet
over infra-rode metingen en zij moeten dan ook onze-
kere correcties toepassen voor de verduisterende effec-
ten van het stof.

De verdeling van de sterren is gerelateerd aan de
verdeling van het waterstofgas op het moment dat de
sterren uit dit gas geboren werden. Kennelijk zijn de
eigenschappen van dit waterstofgas zodanig dat het een
bepaalde mate van oppervlaktedichtheid vermijdt. Op
dit moment kunnen we alleen nog maar speculeren over
de mogelijke oorzaken. Een uiteindelijke fysische ver-
klaring zal gezocht moeten worden in de gedetaileerde
hydrodynamische eigenschappen van een samentrek-
kende gasschijf. Dit valt echter buiten het kader van
mijn onderzoek.
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(a) (b)

Figuur 4: Twee spiraalstelsels van dezelfde helderheid
maar met verschillende oppervlaktehelderheden. Het
linker stelsel heeft een uitgebreide schijf met een lage
oppervlaktehelderheid. Het rechter stelsel is veel com-
pacter en heeft een hoge oppervlaktehelderheid.

6 De Tully–Fisher Relatie

In 1977 ontdekten Tully en Fisher een verband tussen
de helderheid van een spiraalstelsel en de rotatiesnel-
heid van de gasschijf. Dit verband wordt de Tully-
Fisher (TF) relatie genoemd. Een dergelijke relatie is
kwalitatief eenvoudig te begrijpen aangezien een gro-
tere helderheid suggereert dat er meer sterren aanwe-
zig zijn en meer sterren betekent een sterkere zwaar-
tekracht. Teneinde ineenstorting van de schijf te voor-
komen dient deze een grotere rotatiesnelheid te hebben
om een sterkere middelpuntvliedende kracht te verkrij-
gen. Deze rotatiesnelheid kan onafhankelijk van de af-
stand tot een stelsel gemeten worden uit de mate van
golflengteverandering van de radiostraling die het wa-
terstofgas uitzendt. Vervolgens kan men aan de hand
van de gemeten rotatiesnelheidvoorspellen wat de wer-
kelijke helderheid is en deze vergelijken met de schijn-
bare helderheid van het stelsel aan de hemel. Uit deze
vergelijking volgt de afstand aangezien de schijnbare
helderheid afneemt met toenemende afstand. Dit is
te vergelijken met een lange rij straatlantaarns langs
een rechte weg. Hoewel alle lantaarns dezelfde hoe-
veelheid licht uitstralen lijken de verder weggelegen
lantaarns toch zwakker. De nauwkeurigheid waarmee
men via deze methode de afstand tot een stelsel kan be-
palen hangt af van de mate waarin de punten in figuur 5
afwijken van de rechte lijn.

Met eenvoudige radioteleskopen kan men echter
alleen de maximale rotatiesnelheid van het gas meten
(horizontale pijltjes in figuur 3), en is het niet mogelijk
om de vorm van de rotatiekromme te bepalen. Men
meet dan slechts de maximale golflengteverandering
over het gehele spiraalstelsel. Deze waarneemtechniek
is weliswaar snel en efficient maar men weet doorgaans
niet of de rotatiekromme vlak is of mogelijkerwijs weer

Rotatiesnelheid
H
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d
Figuur 5: De Tully-Fisher relatie tussen rotatiesnelheid
van een spiraalstelsel en de helderheid. Hoe helderder
een spiraalstelsel is des te sneller het waterstofgas ro-
teert. De verschillende symbolen corresponderen met
verschillende vormen van de rotatiekromme (zie figuur
3).

een stukje daalt. Misschien wordt het vlakke deel niet
eens bereikt door de gasschijf. Door nu informatie
over de vorm van de rotatiekromme te gebruiken kan
de nauwkeurigheid van de TF-relatie vergroot worden
en daarmee ook de nauwkeurigheidwaarmee de afstan-
den tot spiraalstelsels gemeten kunnen worden. Dit is
geïllustreerd in figuur 5 waarin ieder symbool een ster-
renstelsel representeert. De driehoekjes corresponde-
ren met stelsels waarvan de rotatiekromme het vlakke
deel niet bereikt. Deze punten liggen systematisch aan
de linkerkant van de relatie. Als de gasschijven in deze
stelsels groter geweest zouden zijn had men hogere ro-
tatiesnelheden kunnen meten en zouden de driehoek-
jes in figuur 5 verder naar rechts komen te liggen. De
open cirkels behoren bij stelsels met een gedeeltelijk
dalende rotatiekromme. Als men in deze stelsels de
iets lagere rotatiesnelheden van de buitendelen had ge-
meten zouden deze punten een beetje naar links zijn
verschoven. De gevulde symbolen horen bij stelsels
met een ‘klassieke’ rotatiekromme. Het blijkt dat deze
stelsels een kleinere spreiding vertonen dan alle punten
bij elkaar. Met behulp van rotatiekrommen kan men de
methode van afstandsbepaling via de Tully-Fisher rela-
tie dus aanmerkelijk verbeteren door alleen die stelsels
te selecteren die een klassieke rotatiekromme bezitten.
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7 Rotatiekrommen en Donkere Mate-
rie

De vorm van een rotatiekromme wordt bepaald door
de aantrekkingskracht van de materie binnen een ster-
renstelsel volgens de zwaartekrachtswetten die Isaac
Newton in de 17e eeuw heeft ontdekt. Met behulp van
deze wetten kunnen we voorspellen hoeveel de ster-
ren bijdragen aan de totale zwaartekracht en hoeveel
het gas bijdraagt. We kunnen dus voor beide compo-
nenten uitrekenen wat de vorm van de rotatiekromme
zou moeten zijn en deze vergelijken met de waarge-
nomen rotatiekromme zoals weergegeven in figuur 3.
Toen men deze vergelijking voor het eerst kon maken
in het begin van de jaren 70 bleek dat de waargeno-
men rotatiekromme niet overeenkwam met de voor-
spelde kromme. (Deze situatie is vergelijkbaar met
de bevindingen van Zwicky.) De waargenomen rota-
tiekrommen bleven doorgaans ‘vlak’ in de buitende-
len terwijl de verdeling van de zichtbare materie bin-
nen het sterrenstelsel voorspelde dat de rotatiekromme
juist zou moeten dalen in de buitendelen. Deze discre-
pantie is geïllustreerd in figuur 6 waarin de waargeno-
men rotatiekromme wordt aangeduid door middel van
de punten. De rotatiekromme die men zou verwachten
ten gevolge van de massa van de sterren is weergege-
ven door de getrokken lijn. Deze kromme stijgt snel in
de binnendelen, bereikt een maximum en daalt vervol-
gens in de buitendelen. De rotatiekromme ten gevolge
van het gas is weergegeven door middel van de streep-
jeslijn. Omdat de massa van het gas kleiner is dan de
massa van de sterren ligt deze kromme ook veel lager.
Het blijkt dat de waargenomen vlakke kromme niet
verklaard kan worden uit de waargenomen verdeling
van de lichtende materie (sterren en gas). Men conclu-
deert hieruit dat er nog een extra onzichtbare compo-
nent moet bestaan die er via haar zwaartekracht voor
zorgt dat de rotatiekromme vlak blijft in de buitende-
len. Deze extra component wordt geïdentificeerd met
de reeds eerder genoemde Donkere Materie. In som-
mige sterrenstelsels kan men uit de rotatiekromme af-
leiden dat er minstens tien keer zoveel Donkere Mate-
rie als zichtbare lichtende materie aanwezig moet zijn.
Het wordt algemeen aangenomen dat de schijf van ster-
ren en gas ligt ingebed in een uitgestrekte diffuse bol
van Donkere Materie, ook wel een donkere halo ge-
noemd.

Als het grootste deel van de massa van een ster-
renstelsel uit Donkere Materie bestaat heeft deze on-
getwijfeld veel invloed gehad op het vormingsproces
van een sterrenstelsel. Door uit de vorm van de ro-
tatiekromme af te leiden wat de verdeling is van de
Donkere Materie binnen de halo, kan men beter bepa-
len wanneer en hoe zo’n stelsel gevormd is. Uit com-
puterberekeningen die de vorming van een sterrenstel-
sel simuleren, blijkt dat de rotatiekromme ten gevolge

van de Donkere Materie een universele vorm zou moe-
ten hebben. Volgens sommige astronomen vertonen
de waargenomen rotatiekrommen ook een universele
vorm. Hun conclusie is echter gebaseerd op onvolle-
dige gegevens. Sommige rotatiekrommen die ik met
de WSRT heb waargenomen, blijken in strijd te zijn
met deze ‘universele’ beschrijving.

In de laatste jaren is er een discussie onstaan om-
trent de vraag of sterrenstelsels van dezelfde totale hel-
derheid maar met een verschillende oppervlaktehelder-
heid (zie figuur 4), omgeven worden door dezelfde halo’s
of juist niet. Sommige astronomen menen dat de halo’s
rond stelsels met een lage oppervlaktehelderheid ook
een lagere dichtheid van de Donkere Materie bezitten
dan de halo’s rond stelsels met een hoge oppervlakte-
helderheid. In de unieke collectie sterrenstelsels die ik
heb waargenomen bevinden zich slechts enkele stelsels
van dezelfde helderheid maar met verschillende opper-
vlaktehelderheden. Een analyse van hun rotatiekrom-
men laat zien dat mijn waarneemgegevens consistent
zijn met de veronderstelling dat deze stelsels zich in
eenzelfde soort halo bevinden.

Verder vinden we dat ook de stelsels met een lage
oppervlaktehelderheid voldoen aan de
TF-relatie, gebruikmakend van de infra-rode helder-
heid. Dit impliceert dat de rotatiesnelheid gerelateerd
is aan de hoeveelheid en de verdeling van de Donkere
Materie in de halo en niet zozeer aan de massaverde-
ling van de sterren. Voor de TF-relatie doet het er ken-
nelijk niet toe hoe de sterren en het gas verdeeld zijn
binnen de halo.

0 10 20 30
0

50

100

150

200

Figuur 6: Het verschil tussen de waargenomen rota-
tiekromme (punten) en de voorspelde rotatiekrommen
van de sterren (getrokken lijn) en het gas (gestreepte
lijn). Overgenomen uit het proefschrift van Begeman,
1987.
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8 Conclusies

De belangrijkste conclusies van mijn onderzoek zijn:
1) De afstanden tot sterrenstelsels kunnen nauwkeu-
riger bepaald worden als we de vorm van de rotatie-
kromme kennen. Het feit dat stelsels met een con-
tinu stijgende rotatiekromme schijnbaar te langzaam
roteren en stelsels met een gedeeltelijk dalende rotatie-
kromme schijnbaar te snel geeft aan dat de helderheid
van een sterrenstelsel sterk gekoppeld is aan de verde-
ling van de Donkere Materie. 2) Sterrenstelsels vermij-
den een zekere mate van oppervlaktehelderheid. Dit
geeft een bepaalde toestand aan die vermeden wordt
door het waterstofgas op het moment dat de sterren
hieruit gevormd worden. 3) Het concept van een uni-
versele rotatiekromme heeft slechts een beperkte be-
tekenis. 4) De waarneemgegevens zijn consistent met
het idee dat stelsels van dezelfde helderheid in nage-
noeg dezelfde donkere halo’s zijn ingebed.

Deze conclusies leveren slechts enkele puzzelstuk-
jes op die nog steeds op hun juiste plaats gelegd moeten
worden. Onze kennis van het universum heeft sinds
de oprichting van Stonehenge een geweldige ontwik-
keling doorgemaakt. Onze intellectuele en technolo-
gische ontwikkeling heeft talloze fascinerende ontdek-
kingen mogelijk gemaakt die ons telkens weer versteld
deden staan van de complexiteit en schoonheid van het
heelal. Met zo’n magnifiek universum om me heen ver-
geet ik gelukkig wel eens de absurditeit van het dage-
lijks bestaan.
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