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Figuur 1 – Twee botsende sterrenstelsels die de naam “de muizen” hebben gekregen. Tijdens
de botsing zijn de sterrenstelsels zelf vervormd en zijn er lange staarten van sterren en gas
uitgetrokken. Tijdens de botsing vind zeer sterke stervorming plaats. Deze sterrenstelsels zullen
over de komende milljard jaar langzaam om elkaar heen draaien, weer botsen en uiteindelijk
samensmelten om een groter sterrenstelsel te vormen (Foto genomen met de Advanced Camera
for Surveys aan boord van de Hubble Space Telescope; credit: ACS Science & Engineering
Team/HST/NASA).
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Introductie

In het Heelal kunnen we buiten ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg, veel
andere sterrenstelsels waarnemen. Sommigen hiervan zijn vergelijkbaar in
vorm en structuur met onze eigen Melkweg, terwijl andere sterrenstelsels
een heel andere verschijning hebben. In eerste instantie zag men deze
sterrenstelsels als geı̈soleerde eilandjes in het Heelal. Tegenwoordig weten
we echter dat sterrenstelsels zijn geworden tot wat ze zijn door interacties
met andere sterrenstelsels. Rondom de Melkweg nemen we tientallen kleinere
satelliet-stelsels waar, die ingevangen zijn door de Melkweg en onder invloed
van diens zwaartekracht vervormd en langzaam uit elkaar getrokken worden.
Sterrenstelsels als deze satelliet-stelsels zijn meer dan 100 maal kleiner dan de
Melkweg en worden dwergsterrenstelsels genoemd. Daarnaast zijn er om ons
heen duidelijke voorbeelden te vinden van sterrenstelsels die in verschillende
stadia van een daadwerkelijke botsing en samensmelting zijn. Een voorbeeld
van botsende sterrenstelsels is te zien in Fig. 1.

In de huidige standaard kosmologie zouden zulke botsingen voor sterren-
stelsels in alle massaschalen voor moeten komen. Dit Proefschrift beschrijft
onderzoek naar botsingen tussen dwergsterrenstelsels en hun eigen satelliet-
stelsels, en de effecten hiervan. Onderzoek naar dit soort episodes in de
evolutie van dwergsterrenstelsels kan ons veel leren over de vorming en
evolutie van sterrenstelsels in het algemeen en dwergsterrenstelsels in het
bijzonder. Bovendien kunnen de resultaten van het onderzoek licht werpen
op de eigenschappen van een van de mysterieuze bouwstenen van het Heelal,
de “donkere materie”.

Om het onderzoek beschreven in dit Proefschrift in context te plaatsen,
gaan we eerst de vorming van structuur in het Heelal en de vorming en
evolutie van sterrenstelsels nader bekijken. Verschillen in de vormingsgeschie-
denis van sterrenstelsels heeft geleid tot een variëteit aan verschillende soorten
sterrenstelsels die door astronomen worden geclassificeerd. Deze classificaties
worden behandeld in Sectie 5.5. Omdat dit Proefschrift botsingen tussen ster-
renstelsels behandelt, beschrijven we mogelijke effecten van botsingen tussen
sterrenstelsels in Sectie 5.5. Sectie 5.5 beschrijft vervolgens hoe astrofisici de
evolutie van sterrenstelsels modelleren met behulp van computersimulaties
om hier meer over te leren. Hiermee kunnen tot slot de resultaten van dit
Proefschrift zoals beschreven in Sectie 5.5 in context geplaatst worden.

De vorming van structuur in het Heelal

In de sterrenkunde is op dit moment een kosmologie genaamd Λ Cold Dark
Matter (ΛCDM) de standaard. Hierbij domineert “donkere energie” (de
Λ) de energiedichtheid van het Heelal met ∼ 69%, en neemt de donkere
materie vervolgens ∼ 26% voor zijn rekening. Wetenschappers denken dat
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Figuur 2 – De evolutie over tijd van de structuur in een simulatie van een heelal dat uitsluitend
uit donkere materie bestaat. Het figuur laat de structuur op 3 verschillende ruimtelijk schalen
zien: het volledige gesimuleerde volume (100 Mpc/h), en twee verder ingezoomde regio’s. Het
centrale object is de zwaarste donkere materie halo in deze specifieke simulatie (de Millennium-II
simulatie) en heeft in de tegenwoordige tijd (z = 0) een totale massa van ongeveer 800 maal de
totale massa van de donkere materie halo van de Melkweg. De tijd wordt weergegeven door de
grootte van het uitdijende Heelal in vergelijking tot de huidige grootte: van boven naar beneden
is de grootte van het Heelal: 1/7 (z = 6), 1/3 (z = 2), 1/2 (z = 1), en gelijk (z = 0) aan de huidige
grootte van het Heelal. Figuur uit Boylan-Kolchin et al. (2009).
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dit een elementair deeltje is dat zeer zwak interacteert met andere deeltjes en
zichzelf. Er wordt op het moment naarstig gezocht naar direct bewijs van
donkere materie en naar de eigenschappen ervan, zowel door astrofysici als
door experimenteel natuurkundigen. Onderzoekers hopen dit mysterie in
het komende decennium te kunnen opgehelderen. De laatste ∼ 5% van de
energiedichtheid in het Heelal is in de vorm van baryonen, de enige materie die
we in principe kunnen waarnemen met het licht/elektromagnetisch spectrum.
Van de aanwezige baryonen in het Heelal hebben we echter tot nu toe maar
een kleine fractie direct waargenomen.

De structuur van materie in het Heelal is waarschijnlijk gevormd op een
hiërarchische manier. Het vroege Heelal had een zeer hoge temperatuur en
dichtheid, maar bevatte kleine regio’s met een net hogere dichtheid dan hun
omgeving. Deze minimale verschillen kunnen we terugvinden als tempera-
tuurverschillen van ongeveer 1/100000 van de gemiddelde temperatuur in de
Kosmische Microgolf Achtergrondstraling, een reliek van het vroege Heelal op
basis van de temperatuur van straling met een golflengte van micrometers.
De gebiedjes met een net hogere dichtheid zijn gegroeid door materiaal uit
hun omgeving aan te trekken. Wanneer deze gebiedjes genoeg massa hadden
om de algemene uitdijing van het Heelal tegen te gaan, zijn ze ineengestort
om zelfstandige structuren te vormen, de zogenaamde donkere materie halo’s.
Hoewel onze moderne kosmologie aanneemt dat het Heelal op extreem grote
schaal uniform en isotroop is (het “kosmologische principe” genaamd), laten
de structuur van het kosmische web en van de afzonderlijke clusters en
groepen van halo’s zien dat op kleinere schaal de distributie van materie in
het Heelal zeer complex is. Een voorbeeld hiervan is te zien in Fig. 2.

Sterrenstelsels in het Heelal

Sterrenstelsels vormen en zijn ingebed in de bovengenoemde donkere materie
halo’s. Tijdens dit vormingsproces, in het vroege Heelal, nog waar te nemen
op extreem grote afstand van ons, zijn sterrenstelsels erg onregelmatig. Daar-
entegen kunnen in onze directe omgeving structureel verschillende vormen
sterrenstelsels onderscheiden worden. Net als in de andere natuurweten-
schappen proberen onderzoekers in de sterrenkunde vaak door waargenomen
objecten te classificeren een beter begrip te krijgen van de onderliggende
vormings- en evolutieprocessen. De meest bekende classificatiemethode voor
sterrenstelsels is voor het eerst voorgesteld door Hubble in 1936 (de Hubble
stemvork) en meer gedetailleerd beschreven door Sandage in 1961. Deze
classificatie onderscheidt twee algemene klassen: de elliptische sterrenstelsels
en de spiraalsterrenstelsels. Sterrenstelsels die niet binnen een van deze twee
gedefinieerde klassen vallen, worden ingedeeld bij een afgescheiden, derde
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Figuur 3 – De classificatie van sterrenstelsels in elliptische stelsels (links, met verschillende graad van ellipticiteit), spiraalstelsels (rechts, met
verschillende graad van dominantie van de spiraalstructuur en de centrale verdikking, en met of zonder balkstructuur) volgens de Hubble stemvork.
Sterrenstelsels die niet in de deze groepen vallen worden onregelmatig genoemd. Credit: Karen Masters met afbeeldingen van het Galaxy Zoo project
van waarnemingen van de Sloan Digital Sky Survey.
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groep van “onregelmatige sterrenstelsels”. Een voorbeeld van de classificatie
van Hubble is te zien in Fig. 3.

Onze Melkweg zelf is een spiraalsterrenstelsel. De spiraalsterrenstelsels
zijn de klasse aan de rechterkant van de Hubble stemvork in Fig. 3, en
onderverdeeld in spiraalsterrenstelsels met en zonder dominante centrale
balkstructuur (rechtsboven en -onder in Fig. 3). Deze sterrenstelsels zijn het
meest voorkomend in de populatie sterrenstelsels van gemiddeldemassa. Hun
schijven van sterren en gas met grotere of kleinere spiraalstructuur is zeer
opvallend, maar ze kunnen ook andere componenten hebben met variërende
prominentie, zoals centrale bolvormige verdikkingen (bulges genoemd) en
centrale balkstructuren. De schijf van gas kan gelijk aan of een paarmaal groter
dan de schijf van sterren zijn.

Elliptische sterrenstelsels (de klasse aan de linkerkant van de Hubble
stemvork in Fig. 3) hebben, zoals de naam suggereert, een elliptische vorm.
Ze hebben meestal veel minder gas dan spiraalsterrenstelsels. Onder de ster-
renstelsels die vergelijkbare massa hebben als de Melkweg bestaat maar een
kleine fractie uit elliptische sterrenstelsels. Onder grotere massa sterrenstelsels
vormen elliptische sterrenstelsels een steeds grotere fractie van de populatie. In
een cluster van sterrenstelsels zijn de meer centrale sterrenstelsels bijna altijd
elliptische sterrenstelsels.

In zowel spiraalsterrenstelsels als elliptische sterrenstelsels kunnen sub-
structuren of kleine onregelmatigeheden in de vorm en structuur voorkomen.
Deze kunneen interne of externe oorzaak hebben. In de context van dit
Proefschrift zijn we vooral geinteresseerd in externe oorzaken van onregelma-
tigeheden in sterrenstelsels, en danmet name externe oorzaken in de vorm van
interacties met andere stelsels.

Dwergsterrenstelsels

Kijken we naar lagere massa sterrenstelsels dan komen we in het regime van
de dwergsterrenstelsels. Er is geen eenduidige scheidslijn tussen dwergs-
terrenstelsels en grotere sterrenstelsels. Veel definities zijn gebaseerd op de
geobserveerde helderheid en grootte van stelsels. Er wordt een grote variëteit
aan soorten dwergsterrenstelsels onderscheiden waarvan de verschillende
soorten vaak een historisch observationele oorsprong hebben. Zo kennen we:
de sferoı̈dale dwergsterrenstelsels (dwarf spheroidals; dSph), de elliptische
dwergsterrenstelsels (dwarf ellipticals; dEll), de onregelmatige dwergsterren-
stelsels (dwarfs irregulars; dIrr), de ultra-zwakke dwergsterrenstelsels (ultra-
faint dwarfs; UFDs), de blauwe, compacte dwergsterrenstelsels (blue compact
dwarfs; BCDs), de extreem metaal-arme sterrenstelsels (extremely metal-poor
galaxies; XMP), sterrenstelsels met gebiedenmet veel geı̈oniseerd waterstofgas
(HII) door een grote dichtheid aan jonge sterren (HII-sterrenstelsels), en ultra-
compacte dwergsterrenstelsels (ultra-compact dwarfs; UFDs).
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Figuur 4 – De onregelmatige structuur in gas en sterren van het dwergsterrenstelsel IC10. Uiterst links de ster-component door the Lowell
Observatory Local Group Survey (zie Massey et al. 2007), en aan de rechterkant de optisch waarnemingen van de ster-component als indicatie
(in het grijs in de figuur tweede van links) bovenop waarnemingen van het neutrale waterstofgas (HI). Het neutrale waterstofgas is waargenomen
met twee verschillende resoluties. Bij hogere resolutie kan alleen de verdeling van het gas met hogere dichtheid waargenomen worden, maar wel
tot in een zeker detail (middelste twee figuren). Bij lagere resolutie kan de verdeling van het gas tot lagere dichtheden geobserveerd worden, maar
is de waargenomen structuur niet zo gedetailleerd (uiterst rechts, met de vorm van de hogere dichtheid waterstof van de figuur tweede van rechts
er bovenop in zwart). In de twee meest rechtse figuren geven de kleurschalen de snelheden van het gas weer. De waarnemingen zijn gedaan met de
Very Large Array (links en in het midden) en de Greenbank Telescope (rechts) (Figuur uit Ashley et al. (2014)).
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Dicht bij grotere sterrenstelsels en in clusters zijn veelal de gas-loze sferoı̈dale,
elliptische en ultra-zwakke dwergsterrenstelsels te vinden. Hierbuiten komen
vooral de gas-rijke en onregelmatige overige soorten dwergstelsels veel voor.
Over het algemeen zijn dwergsterrenstelsels veel onregelmatiger dan grotere
sterrenstelsels. Daarnaast zien we de lagere mass schijfstelsels vaak dikker zijn
dan Melkweg-achtige schijfstelsels. Dit is terug te vinden in de kinematische
eigenschappen, waarbij sprake is van rotatiesnelheden voor sterren, die niet,
of niet veel, groter zijn dan hun ongeordende of willekeurige snelheden.

Dwergsterrenstelsels worden, als kleine sterrenstelsels, sneller beı̈nvloed
door interne en externe processen. Echter, omdat vele processen vergelijkbare
resultaten kunnen geven, is het ook lastiger om te identificeren welk proces
er precies verantwoordelijk is voor de waargenomen eigenschappen. Een
voorbeeld van een verstoord dwergsterrenstelsel is te zien in Fig. 4. Dit
dwergsterrenstelsel, IC10 genaamd, is zeer onregelmatig in de structuur en
kinematica, zowel wat betreft de sterren als het gas. In dit geval is de oorzaak
van de verstoring waarschijnlijk extern. Wat de exacte oorsprong van de
externe oorzaak is, is echter erg lastig vast te stellen.

Het onderzoek naar de evolutie van dwergsterrenstelsels kent nog veel
open vragen. Binnen het kader van een ΛCDM kosmologie is de structuur van
de donkere materie halo’s nagenoeg volledig schaal-vrij: de structuur van de
halo van de Melkweg en de structuur van de halo van een dwergsterrenstelsel
zijn bijna hetzelfde. Voor dwergsterrenstelsels zijn er zeer veel effecten die
de stervormingsprocessen in die halo’s kunnen beı̈nvloeden. Externe effecten
zijn de kosmische achtergrondstraling in het vroege Heelal, de invloed van
een nabij groter sterrenstelsel, of interacties met andere kleine sterrenstelsels of
intergalactische gaswolken. Interne processen zijn onder andere effecten van
het stervormingsproces op het omringende gas en onstabiliteiten in de ster-
of gas-schijf. Daarnaast zien we in verschillende typen dwergsterrenstelsels
overlappende maar ook afwijkende eigenschappen. Dit werpt de vraag op
wat hun karakteristieke vormingsgeschiedenis is. Bovendien lijken nieuwe
waarnemingen te laten zien dat ons beeld van dwergsterrenstelsels nog verre
van compleet is. Er blijken typen dwergsterrenstelsels te bestaan, die zo lastig
te detecteren zijn dat we ze nu alleen kunnen vinden door naar hun specifieke
signatuur op zoek te gaan. Het is waarschijnlijk dat er soorten dwergsterren-
stelsels zijn die op dit moment nog buiten onze waarnemingsmogelijkheden
liggen.

Een belangrijke vraag in de sterrenkunde is hoe klein een sterrenstelsel
kan zijn. Is er een minimale massa voor een sterrenstelsels? Zijn er donkere
materie halo’s zonder sterren? Deze twee vragen zijn eigenlijk hetzelfde:
we gaan er van uit dat elk zelfstandig sterrenstelsel zich in een donkere
materie halo bevindt, maar het omgekeerde hoeft niet waar te zijn. Dit is erg
relevantmet het oog op het vergelijken vanmodellen met donkere materie met
waarnemingen van sterrenstelsels. Om een voorbeeld hiervan te geven: de
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modellen voorspellen een zeer groot aantal kleine halo’s in de omgeving van
de Melkweg maar we zien maar enkele tientallen dwergsterrenstelsels in dat
gebied. Een mogelijke en populaire oplossing voor deze tegenstrijdigheid is
dat kleinere donkere materie halo’s door toedoen van een aantal verschillende
processen (bijna) geen sterren hebben kunnen vormen en daarom niet of
nauwelijks zichtbaar zijn voor ons. Deze sterrenstelsels worden “ster-loze”
of “donkere” sterrenstelsels genoemd. In het onderzoek gepresenteerd in dit
Proefschrift gaan we uit van de voorspelling dat donkere stelsels bestaan, en
identificeren we de gevolgen van die voorspelling op dwergsterrenstelsels.

Botsende sterrenstelsels

Zoals eerder vermeld, denken we dat botsingen en samensmeltingen, of
mergers, van sterrenstelsels een belangrijke rol speelt in de vorming en
evolutie van sterrenstelsels. Hoewel er al langer ideeën zijn over botsingen
tussen sterrenstelsels, het belang ervan in de evolutie van sterrenstelsels en
de effecten ervan op het voorkomen en de structuur van sterrenstelsels, is
dit proces pas meer structureel onderzocht in de laatste decennia van de
vorige eeuw. Pas rond die tijd werd het mogelijk om sterrenstelsels en
botsende sterrenstelsels te simuleren met computermodellen. Een bijzondere
uitzondering hierop is het werk van Holmberg uit 1941, waarin hij een botsing
tussen twee spiraalsterrenstelsels modelleerde met behulp van 37 gloeilampen
per sterrenstelsel die hij handmatig verplaatste.

Botsingen en daaropvolgende samensmeltingen van sterrenstelsels kun-
nen grote en permanente gevolgen hebben voor de massa, vorm, struc-
tuur, kinematica en stervormingsgeschiedenis het uiteindelijke stelsel. Veel
voorkomende effecten zijn onregelmatigeheden of veranderingen in de ster-
en gasverdeling (bijvoorbeeld lange armen of staarten zoals in Fig. 1), een
(sterke) verdikking van een ster-schijf in een spiraalstelsel en een tijdelijke
(extreem) sterkere mate van stervorming. En groot deel van het gas van
de botsende stelsels wordt naar het nieuwe gemeenschappelijke centrum
gedreven waar het in zeer rap tempo nieuwe sterren vormt. Een botsing van
twee ongeveer even grote spiraalsterrenstelsels kan resulteren in een groot
elliptisch sterrenstelsel. Als echter een deel van het gas dat aanwezig was in de
botsende stelsels niet direct in het centrum sterren vormt, is het ook mogelijk
dat er een nieuwe dunne gas-schijf ontstaat, die weer het leven schenkt aan
een nieuwe jonge ster-schijf. De grote diversiteit aan eigenschappen van de
oorspronkelijke twee sterrenstelsels en de parameters van de botsing, zorgen
voor een verscheidenheid aan mogelijke uitkomsten.

Voor interacties tussen twee sterrenstelsels met verschillende massa, minor
mergers (in tegenstelling tot botsingen tussen twee stelsels van ongeveer
dezelfdemassa: major mergers), is er vooral onderzoek gedaan naar interacties
van stelsels met een massa vergelijkbaar met de Melkweg met een satelliet-
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stelsel. Deze zogenaamde minor mergers veroorzaken voor een Melkweg-
grootte stelsel vooral kleine onregelmatigheden of substructuren bovenop de
schijfstructuur van het spiraalsterrenstelsel. Omdat de effecten van minor
mergers over het algemeen kleiner zijn, zijn ze lastiger te detecteren op basis
van gegevens van waarnemingen.

Het modelleren van sterrenstelsels

De vorming en evolutie van de structuur in het Heelal, het kosmische web,
en de halo’s en sterrenstelsels is te modelleren met behulp van grote com-
putersimulaties. Voor simulaties die uitsluitend de structuurvorming in de
donkere materie volgen, hoeft alleen de zwaartekracht berekend te worden.
Dit betekent dat zeer grote en gedetailleerde simulaties gedaan worden om
de grote schaal structuur en de eigenschappen van donkere materie halo’s te
beschrijven.

Het modelleren van sterrenstelsels is echter een stuk gecompliceerder.
Processen die verband houden met gasfysica, stervorming, sterevolutie en
supernova’s, zwarte gaten en actieve galactische kernen, en hoog-energetische
astrofysica moeten idealiter allemaal meegenomen worden. Echter, de meeste
van deze processen worden nog niet tot in detail goed begrepen, laat staan dat
ze tot in detail goed te modelleren zijn. Daarom worden er vaak empirische
of theoretische relaties gebruikt om de fysische processen onder een bepaalde
resolutie, of schaal, te beschrijven.

Voor het modelleren van sterrenstelsels zijn er verschillende simulatieme-
thoden. Bij één wordt de dynamica van donkere materie, gas en sterren
expliciet gevolgd tot een bepaalde resolutie. Een voorbeeld van de vorming
van een grote donkere materie halo in de context van het kosmische web met
deze methode is te zien in Fig. 2. Deze hydrodynamische modelleertechniek
wordt gebruikt in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van dit Proefschrift. Een
andere optie is om de informatie over donkere materie halos van grote N-body
simulaties te gebruiken en te berekenen wat voor soort sterrenstelsels daarin
zouden behoren te zitten. De evolutie van sterrenstelsels wordt in dat geval
uitsluitend beschreven door series van empirisch of fysisch beargumenteerde
relaties en formules. Deze sterrenstelsels hebben daardoor geen ruimtelijke
informatie voor de posities van gas en sterren, alleen de totale massa aan gas en
sterren. Een simulatie volgens deze methode wordt in Hoofdstuk 5 gebruikt.
Daarmee wordt onder andere berekend wat voor sterrenstelsels de halo’s van
Fig. 2 bevatten.

Met behulp van deze modelleertechnieken kan de evolutie van sterrenstel-
sels in verschillende context tot in groot detail onderzocht worden, zowel in
een kosmologische context, vanaf de vorming van de eerste sterren tot nu, als
in geı̈soleerde situaties waar de effecten van variaties in begincondities op het
eindresultaat onderzocht kan worden.
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Dit Proefschrift

Dit Proefschrift presenteert onderzoek naar de effecten van invallende satelliet-
stelsels op dwergsterrenstelsels. Aangezien de satelliet-stelsels nog kleiner
zijn dan de dwergsterrenstelsels zelf is er een grote kans dat het ster-loze of
donkere sterrenstelsels zijn. De gravitationele effecten van de merger zullen
echter nog steeds aanwezig zijn. Bovendien hebben dwergsterrenstelsels een
kleinere massa aan baryonische materie (sterren en gas) in verhouding tot
hun massa aan donkere materie in vergelijking met grotere sterrenstelsels.
Daarom kan een merger voor een dwergsterrenstelsel een veel groter effect
hebben dan voor een Melkweg-achtig sterrenstelsel. In een botsing van een
dwergsterrenstelsel en diens donkere satelliet-stelsel zullen de gravitationele
effecten van de botsing erg groot kunnen zijn terwijl er maar één sterrenstelsel
direct waargenomen kan worden.

Hoofdstuk 2 beschrijft simulaties van botsingen tussen dwergsterrenstel-
sels met verschillende massa’s aan ster-schijven en hun donkere satelliet-
stelsels. Hier laten we zien dat de kleinere massa aan sterren en gas in dwerg-
sterrenstelsels leidt tot meer extreme effecten naar aanleiding van de botsing,
die in alle gevallen sterke vervorming veroorzaakt. De gesimuleerde botsing is
een minor merger, waar de massa van het satelliet-stelsel 5 maal zo klein is als
de totale massa (inclusief halo) van het dwergsterrenstelsel. Desalniettemin
kan de botsing de vorm, structuur en kinematica van de ster-schijf van het
dwergsterrenstelsels totaal veranderen. Het resulterende sterrenstelsels kan
zelfs een meer sferoı̈dale vorm hebben dan schijfvormig. Dit laat zien dat
interacties zoals beschreven in dit Proefschrift nieuwe vormingsmechanismen
kunnen zijn voor sferoı̈dale dwergsterrenstelsels.

In Hoofdstuk 3 breiden we deze simulaties uit door het toevoegen van
gas aan het dwergsterrenstelsel. Hier laten we zien dat een minor merger
voor een dwergsterrenstelsel met een donker sterrenstelsel kan leiden tot een
zeer sterke toename in de mate van stervorming, zowel in korte scherpe
pieken van stervormingsactiviteit als in een langdurige toename. Daarnaast
is, als gevolg van de botsing, ook in de gasverdeling sterke vervorming te
zien. Bovendien worden de effecten op de ster-schijf niet verminderd door
de aanwezigheid van gas, zoals wordt gevonden in simulaties van Melkweg-
achtige sterrenstelsels. We karakteriseren en beschrijven de invloed van
variaties in beginwaarden van verschillende eigenschappen van het dwerg-
sterrenstelsel, het donkere sterrenstelsel en de botsing zelf, op de effecten
tijdens en na de botsing. We vergelijken een aantal globale eigenschappen van
onze model-sterrenstelsels met waargenomen dwergsterrenstelsels en zien een
goede overeenkomst.

Om uiteindelijk de voorspellingen van de hierboven beschreven simulaties
te testen aan waarnemingen proberen we in Hoofdstuk 4 op een kwantita-
tieve manier de observationele eigenschappen van de gesimuleerde botsende
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dwergsterrenstelsels te beschrijven. Hiervoor hebben we methoden gebruikt
die zijn toegepast op een grote verscheidenheid aan waargenomen sterrenstel-
sels. Deze methoden kwantificeren indicatoren van de vorm en kinematica
van waargenomen stelsels, bijvoorbeeld de asymmetrie en de concentratie
van de lichtverdeling. We laten hier zien dat de dwergsterrenstelsels door
botsingen een grote verscheidenheid aan waarden kunnen bereiken. We
meten de waarden van alle indicatoren op vaste tijdstippen in alle simulaties.
Afhankelijk van het moment en de sterkte van de botsing kunnen de waarden
van de indicatoren dus erg verschillen. Uit het onderzoek blijkt echter dat
dwergsterrenstelsels die geen botsing ervaren bijna altijd specifieke waarden
voor de meeste indicatoren hebben. Een combinatie van deze indicatoren
kunnen dus gebruikt worden om uit waarnemingen dwergsterrenstelsels te
zoeken die in een botsing met een donker satelliet-stelsel zijn.

Een belangrijke vraag in deze context is hoe vaak botsingen tussen dwerg-
sterrenstelsels en donkere sterrenstelsels te verwachten zijn. In Hoofdstuk 5
combineren we een kosmologische simulatie met uitsluitend donkere materie,
met een model van de vorming en evolutie van sterrenstelsels op basis
van de gegevens van de donkere materie halo’s. We gebruiken dit model
om in de vormingsgeschiedenis van een groot aantal dwergsterrenstelsels
botsingen met hun donkere satelliet-stelsels te traceren en te bestuderen. Uit
dit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de dwergsterrenstelsels een merger
zoals bestudeerd in dit Proefschrift heeft beleefd sinds het Heelal 2/3 van zijn
huidige grootte had (iets meer dan 4 miljard geleden).

Alles bij elkaar laat dit Proefschrift zien dat botsingen tussen dwergster-
renstelsels en donkere sterrenstelsels grote effecten kunnen hebben. Van-
uit een statistisch oogpunt zijn zulke interacties niet verwaarloosbaar in de
vormingsgeschiedenis van de populatie van dwergsterrenstelsels. Botsingen
van dwergsterrenstelsels met donkere satelliet-stelsels kunnen een belangrijke
rol spelen in de vorming van sterk stervormende dwergstelsels of sferoı̈dale
stelsels, en in de totale variëteit aan dwergsterrenstelsels die we om ons heen
zien. Bovendien kunnen deze bevindingen gebruikt worden om indicaties
van ster-loze of donkere sterrenstelsels te vinden door de effecten van hun
botsingen met dwergsterrenstelsels. Daarmee levert dit Proefschrift tevens een
nieuwe en oorspronkelijke bijdrage aan de zoektocht naar de eigenschappen
van donkere materie.




