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Nederlandse samenvatting

Als we buiten zĳn en we om ons heen kĳken is het verbazingwekkend hoe weinig aandacht we
hebben voor de hemel, ook al maakt deze de helft uit van alles wat zich om ons heen bevindt.
En als we er naar kĳken, zĳn we normaal gesproken alleen geïnteresseerd in het heden of de
(nabĳe) toekomst, en dan nog alleen maar in termen van de atmosferische condities. We
zouden ons echter moeten beseffen dat de hemel en het verre heelal ook heel veel informatie
bevatten over ons verleden en over de oorsprong en geschiedenis van het Universum waarin
we leven.

Astronomie is de wetenschap die het licht bestudeert dat ons bereikt vanuit elke hoek van
het Universum om te zoeken naar de antwoorden op fundamentele en veelomvattende vragen
zoals: Hoe en wanneer werd het Universum geboren? Hoe zĳn de sterrenstelsels, sterren en

Figuur 5.1: De Melkweg komt op (met dank aan J. P. Stanley, http://www.flickr.com/
photos/jpstanley).
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Figuur 5.2: Boven: Een afbeelding van de Melkweg (met dank aan E. L. Wright &
Het COBE DIRBE project). Onder: Een schematische representatie van elk van de
componenten van ons sterrenstelsel.

planeten ontstaan? Waar komen de elementen vandaan waar wĳ van gemaakt zĳn? Wat is
de oorsprong van het leven op Aarde?

Van alle verschillende disciplines binnen de astronomie is één van de meest belangrĳke,
die tegenwoordig ook volop in de belangstelling staat, de bestudering van het ontstaan en de
evolutie van sterrenstelsels.

Sterrenstelsels bestaan uit miljarden sterren samen met gas en stof en in het algemeen
kunnen ze geclassificeerd worden aan de hand van hun vorm in: spiraalstelsels (afgeplatte
schĳven, ook wel schĳfstelsels genoemd), elliptische stelsels (rond of uitgerekt) of onregelma-
tige stelsels (stelsels die zowel geen spiraal- als elliptische stelsels genoemd kunnen worden,
en die er vaak qua vorm uitzien alsof iets ze verstoord heeft). Onze Melkweg hoort tot de
eerste klasse. Gebaseerd op verschillende eigenschappen van de sterren, kan de structuur
van ons sterrenstelsel verdeeld worden in verschillende componenten (Fig. 5.2). Van binnen
naar buiten zĳn deze componenten: de “bulge” (centrale verdikking), in het centrum van
het sterrenstelsel; de schĳf, die het merendeel van de sterren in het sterrenstelsel bevat; en
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de meer uitgestrekte halo van sterren die zowel de bulge als de schĳf omringt. Vervolgens
kan ook de schĳf van de Melkweg onderverdeeld worden in een heldere dunne schĳf met rela-
tief jongere sterren (onze Zon behoort hiertoe) en een lichtzwakkere, dikke schĳf van vooral
oudere sterren.

Van alle componenten van de Melkweg is de dikke schĳf met name interessant, omdat
deze enkele van de oudste sterren in het sterrenstelsel bevat. Dit suggereert dat het proces dat
de dikke schĳf heeft gevormd nauw gerelateerd zou kunnen zĳn aan de ontstaansgeschiedenis
van ons sterrenstelsel als geheel. We begrĳpen echter nog niet goed hoe de dikke schĳf in
het sterrenstelsel ontstaan is. Componenten zoals de dikke schĳf van de Melkweg zĳn niet
bĳzonder in het Universum, ze zĳn waargenomen in vele andere sterrenstelsels. Zodoende
kan onderzoek naar het principe van de vorming van dikke schĳven leiden tot een beter begrip
van de vorming van sterrenstelsels in het algemeen en onze Melkweg in het bĳzonder.

Door het doen van numerieke simulaties wordt in dit proefschrift een scenario onderzocht
waarin de dikke schĳf gevormd wordt wanneer een dunne schĳf van een sterrenstelsel wordt
“opgeschud” door een botsing met een kleiner, maar relatief massief satellietstelsel. In dit
model bestaat de uiteindelĳke dikke schĳf uit sterren van zowel de - nu opgeschudde en dus
dikkere - eerdere schĳf en het satellietstelsel dat uit elkaar getrokken wordt na de botsing.
Een kenmerkende eigenschap van dit scenario is dat de uiteindelĳke dikke schĳf significant
roteert, net zoals zĳn voorouder, de eerdere dunne schĳf, dat deed.

De voornaamste doelen van dit proefschrift zĳn om het eerdergenoemde vormingsscenario
van dikke schĳven in detail te karakteriseren en om robuuste voorspellingen te doen die
vergeleken kunnen worden met zowel huidige als toekomstige waarnemingen in de Melkweg
en andere sterrenstelsels. Enkele van de meest belangrĳke vragen die in dit proefschrift aan
de orde komen zĳn:

1. Wat is de uiteindelĳke verdeling van de sterren afkomstig van het uit elkaar getrokken
satellietstelsel? Hoe is dit afhankelĳk van de beginconfiguratie van de botsing?

2. Zĳn er sporen van het oorspronkelĳke dunne schĳfstelsel terug te vinden na de botsing?

3. Welke algemene structuren en waarnemingen van bewegingen in sterrenstelsels kunnen
verklaard worden door dit vormingsscenario?

4. Welk bewĳs voor dit scenario is bewaard gebleven in de posities en snelheden van de
sterren die zich bevinden in een klein gebied dat lĳkt op de omgeving van onze Zon?

5. Wat gebeurt er met een dikke schĳf als een nieuwe dunne schĳf langzaam groeit? Wat
zĳn de meest relevante aspecten van deze groei die de evolutie beïnvloeden?

6. Zĳn de globale en lokale waarnemingen en kenmerken die we identificeren in de gesi-
muleerde dikke schĳf nog steeds geldig na de langzame groei van een nieuwe dunne
schĳf?

7. Als de dikke schĳf van de Melkweg is gevormd volgens dit scenario, wat zouden dan de
algemene eigenschappen van de eerdere schĳf (voor de botsing) moeten zĳn? Wat zĳn
de parameters van de baan van de invallende satelliet die worden geprefereerd door dit
model?

In Hoofdstuk 2 presenteer ik een diepgaande beschrĳving en de analyse van een groot
aantal numerieke experimenten die de botsing van een sterrenstelsel met een dunne schĳf en
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een kleinere satelliet simuleren en resulteren in de vorming van een stabiele dikke schĳf. In de-
ze simulaties onderzoek ik zowel de verschillende eigenschappen van de “voorouders” als van
de botsing zelf die waarschĳnlĳk invloed hebben op de kenmerken van de uiteindelĳke dikke
schĳf. Ik onderzoek in het bĳzonder hoe de structuureigenschappen van zowel het schĳfstel-
sel als het satellietstelsel, zoals verschillende massaverhoudingen en verschillende vormen en
omloopbanen van het satellietstelsel, de eigenschappen van het uiteindelĳke object beïnvloe-
den. Voor de satellietstelsels bestudeer ik ook het verval van hun baan en het massaverlies
en hun afhankelĳkheid van de beginwaarden van de omloopbaan. Ik verken de uiteindelĳke
ruimtelĳke verdeling van sterren van de opgeschudde, verdikte schĳf en van de satelliet en
stel vast welke karakteristieke eigenschappen wellicht uniek zĳn voor dit vormingsscenario.
Ten slotte analyseer ik in detail zowel de kinematische als structuureigenschappen van de
gesimuleerde dikke schĳven.

In Hoofdstuk 3 heranalyseer ik de simulaties van Hoofdstuk 2 vanuit een ander gezichts-
punt. Deze keer ligt de nadruk op het bestuderen van de specifieke eigenschappen gerelateerd
aan de uiteindelĳke faseruimte-structuur (posities en snelheden) van sterren in de dikke schĳf
in kleine volumes. Het doel is om robuuste indicatoren te vinden voor de “oorsprong-door-
botsing” van dikke schĳven, die direct verkregen zouden kunnen worden door waarnemingen
van nabĳe sterren in deze Galactische component. Ik bestudeer de afwĳkingen van symmetrie
rondom de as in de uiteindelĳke ruimtelĳke verdeling van de dikke schĳf, hun relatie met de
beginwaarden van de baan van de satelliet en ook hun effect op de snelheden van de sterren.
Ik bepaal bovendien de verschillende verdelingen van sterren van de eerdere dunne schĳf en
het satellietstelsel in snelheids-ruimte met extra nadruk op de voorspelde verdelingen van
heliocentrische (radiële) snelheden langs de gezichtslĳn.

In Hoofdstuk 4 breid ik de evolutie van de gesimuleerde dikke schĳven van Hoofdstuk 2 uit
om implementatie mogelĳk te maken van de groei van een massievere en dunne, nieuwe schĳf
die zich binnen de dikke schĳf bevindt. Ik verken de invloed van verscheidene eigenschappen
van de nieuwe dunne schĳf en van zĳn groei op de morfologie en kinematica van de dikke
schĳven. Ik onderzoek ook hoe robuust de meest belangrĳke resultaten uit Hoofdstuk 2 en 3
zĳn onder de groei van de nieuwe schĳf.




