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Nederlandse samenvatting
Summary in Dutch

W ’s nachts op een donkere plek naar de hemel kijkt, kan behalve de maan, de
planeten en de sterren ook een lichtgevende band zien die de hele hemel omspant:
de Melkweg (zie figuur 1). De naam Melkweg verwijst naar de Griekse mythologie,

waarin de witte band wordt beschreven als ontstaan uit melk die door de godin Hera was
gemorst bij het voeden van Hercules. Het Engelse woord ‘galaxy’ is zelfs rechtstreeks van
het Griekse woord ‘galaktos’ (= melk) afgeleid.

Hoewel de mensheid altijd met verwondering naar de Melkweg heeft gekeken, duurde
het lang voordat er meer bekend werd over diens ware aard. Een grote stap voorwaarts werd
gezet met de ontwikkeling van de telescoop. Wie met een telescoop naar de Melkweg kijkt,
ziet dat het melkwitte schijnsel veroorzaakt wordt door het verzamelde licht van miljarden
sterren, die zo zwak zijn en zo dicht op elkaar staan dat wij ze met het blote oog niet kunnen
onderscheiden. Het feit dat de Melkweg als een band over de hemel loopt, en niet bijvoor-
beeld in alle richtingen even helder is, geeft aan dat de meeste van de sterren geconcentreerd
zijn in een afgeplatte schijf, waar ons zonnestelsel zich midden in bevindt.

Figuur 1: Foto van de nach-

telijke hemel, met daarop de

Melkweg. Midden boven en

rechts onder zijn enkele stof-

wolken te zien die donker

afsteken tegen de lichtere

achtergrond.

(bron: Gary A. Becker)
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Figuur 2: Infrarood opname van de hele hemel door het 2MASS onderzoeksteam. Op deze

golflengten vindt weinig absorptie door stof plaats en kunnen we vrijwel tot in het centrum van

de Melkweg kijken. De twee kleine vlekjes rechtsonder het midden zijn de Grote en Kleine

Magelhaense wolken, twee satelliet stelseltjes van onze Melkweg.

Toch waren ook hiermee nog lang niet alle vragen beantwoord. Met name de vragen
waar ons zonnestelsel zich bevindt ten opzichte van het centrum van de Melkweg, en hoe
ver de Melkweg zich uitstrekt, bleven lange tijd onopgelost. Het grote probleem is dat de
Melkweg naast sterren ook veel gas- en stofwolken bevat, die het licht van achtergelegen
sterren absorberen (zie figuur 1). Pogingen om de structuur van de Melkweg te bepalen op
basis van de verdeling van sterren aan de hemel, zijn eigenlijk nog het best te vergelijken met
het zoeken van het middelpunt van een uitgestrekt bos in dichte mist.

Pas in de tweede helft van de 20e eeuw, met de ontwikkeling van radio- en infrarood-
telescopen, kon een nauwkeuriger beeld afgeleid worden van de structuur van de Melkweg.
Het grote voordeel van radiogolven en infrarood-straling is dat ze niet, of veel minder, door
stof worden geabsorbeerd, zodat we op die golflengten dwars door de hele Melkweg heen
kunnen kijken. Figuur 2, bijvoorbeeld, laat een composiet opname van de hele hemel zien in
infrarood licht. Op deze foto kan de structuur van de Melkweg veel beter herkend worden
dan op opnamen in zichtbaar licht. Het is goed te zien hoe plat de schijf is en het centrum van
de Melkweg kan eenvoudig gelokaliseerd worden in het midden van de centrale verdikking.

Sterrenkundigen hebben tegenwoordig een vrij goed beeld van de structuur van de Melk-
weg en onze plaats daarin. We weten nu dat het centrum van de Melkweg ongeveer 25
duizend lichtjaar∗ van ons verwijderd is, in de richting van het sterrenbeeld Boogschutter. De
centrale schijf heeft een dikte van ongeveer 1000 lichtjaar en ons zonnestelsel bevindt zich
ongeveer 100 lichtjaar ten noorden van het centrale vlak. Buiten de cirkelvormige baan van
de zon rondom het centrum van de Melkweg neemt de dichtheid van sterren geleidelijk af,
hoewel er tot op afstanden van 250 duizend lichtjaar nog sterren gevonden zijn.

∗Een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar aflegt: 9.460.000.000.000 km, ofwel 6.300 maal de afstand van
de aarde tot de zon.
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Figuur 3: Schematische weergave van Hubble’s classificatie van sterrenstelsels, met links de

elliptische stelsels, daarnaast de spiraalstelsels (met en zonder centrale balk), en uiterst rechts

de onregelmatige stelsels. De S0-stelsels in het midden zijn een overgangsklasse tussen de

elliptische en de spiraalstelsels.

Sterrenstelsels: de bouwstenen van het heelal

De Melkweg is niet het enige sterrenstelsel in het heelal. In figuur 2 zijn al twee buurstel-
sels van onze Melkweg te zien: de Grote en Kleine Magelhaense wolken. Met moderne
telescopen kunnen we letterlijk miljoenen sterrenstelsels waarnemen, sommige in de buurt
van onze eigen Melkweg, andere op afstanden van miljarden lichtjaren. Sterrenstelsels zijn
eigenlijk de bouwstenen van het heelal: zoals wijzelf bestaan uit cellen, zo bestaat het heelal
uit sterrenstelsels, met daar tussen voornamelijk lege ruimte. Elk sterrenstelsel, op zijn beurt,
bevat weer miljarden sterren.

Sterrenstelsels zijn er in verschillende vormen en maten. De beroemde Amerikaanse as-
tronoom Edwin Hubble heeft een classificatie ontwikkeld om de verschillende types sterren-
stelsels te beschrijven (zie figuur 3). De grote meerderheid van alle sterrenstelsels valt uiteen
in twee groepen: de elliptische stelsels en de spiraalstelsels. Elliptische stelsels hebben over
het algemeen weinig sub-structuur en zijn in feite weinig meer dan amorfe ballen, waarin mil-
jarden sterren kriskras door elkaar heen bewegen; de mate van afplatting wordt aangegeven
met een cijfer: van E0 voor perfect bolvormig tot E7 voor sterk uitgerekte ‘rugbyballen’.

De spiraalstelsels zijn verder onderverdeeld in stelsels met en zonder centrale balk (SB-
en S-stelsels, respectievelijk). Beide sub-categorieën worden gekenmerkt door een platte
schijf van sterren, gas en stof, geconcentreerd in spiraalarmen; daarnaast bevatten ze meestal
ook een centrale ‘bulge’, een verdikking in de schijf met een hogere sterdichtheid dan in de
omringende delen. De type-aanduidingen a – c geven de relatieve sterkte van deze bulges aan:
van prominent (a) tot nauwelijks zichtbaar (c); tegenwoordig wordt ook de letter d gebruikt
voor de extreme gevallen zonder enige bulge.

S0 stelsels zijn de zogenaamde ‘lensvormige’ stelsels en vormen een overgangsklasse
met kenmerken van zowel elliptische als spiraalstelsels. Tenslotte is er nog de categorie van
onregelmatige stelsels (aangeduid met Irr in figuur 3, van het Engelse ‘Irregular’), stelsels
zonder duidelijke structuur, die in geen van beide categorieën zijn onder te brengen.

Figuur 2 laat duidelijk zien dat onze Melkweg gedomineerd wordt door een platte schijf
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en dat zich in het centrum een bescheiden bulge bevindt. Een precieze classificatie van onze
Melkweg is echter complex, vanwege het feit dat we alleen maar ‘van de zijkant’ naar het
centrum kunnen kijken en dat grote delen van de schijf door stofwolken verduisterd wor-
den. Niettemin zijn er aanwijzingen dat de Melkweg een kleine balk bezit, en de meeste
sterrenkundigen neigen tegenwoordig naar een classificatie van SBb of SBc.

Vanwege de belangrijke rol die sterrenstelsels spelen in de structuur en evolutie van het
heelal, besteden moderne sterrenkundigen veel aandacht aan onderzoek naar hun eigenschap-
pen. Voorbeelden van vragen die zij proberen te beantwoorden zijn: ‘Hoe zitten sterrenstel-
sels in elkaar?’; ‘Wat zijn de belangrijkste bestanddelen en hoe beı̈nvloeden die elkaar?’;
‘Hoe ontstaan sterrenstelsels, en hoe evolueren zij?’; ‘Hoe beı̈nvloeden sterrenstelsels elkaar
onderling?’.

De rotatie van spiraalstelsels en Donkere Materie

Eén van de belangrijkste onderwerpen in de studie van sterrenstelsels is hun dynamica, dat
wil zeggen, de studie van de verschillende krachtvelden in de stelsels en de bewegingen die
zij veroorzaken. Sterrenkundigen gebruiken voor het meten van bewegingen vrijwel altijd
de Doppler-verschuiving van spectraallijnen. Spectraallijnen zijn specifieke golflengten (of,
daaraan equivalent, frequenties) waarop astronomische objecten electromagnetische straling
uitzenden. Zoals een stemvork alleen geluidsgolven met één specifieke frequentie uitzendt,
zo heeft ook elk atoom en elk molecuul zijn eigen, karakteristieke golflengten waarop het stra-
ling uitzendt. Zo heeft natrium bijvoorbeeld twee sterke spectraallijnen rond een golflengte
van 0.59 µm, die we allemaal kennen als het geel-oranje licht langs onze snelwegen. Maar
emissielijnen komen niet alleen in zichtbaar licht voor; de meeste stoffen hebben ook emissie-
lijnen in andere delen van het elektromagnetische spectrum, bijvoorbeeld in het infrarood of
radio-straling. Sterrenkundigen gebruiken vaak de lijnen van het meest voorkomende element
in het heelal: waterstof. Voorbeelden zijn de Hα-lijn op 0.66 µm (rood licht) of de H-lijn op
21 cm (radio golven).

De frequentie waarop een spectraallijn uitgezonden wordt is altijd en overal constant.
Echter, als een bron (bijvoorbeeld een ster in een sterrenstelsel) met hoge snelheid van ons
af of naar ons toe beweegt, dan verandert de golflengte waarop wij de lijn waarnemen. Dit
effect heet het Doppler-effect (zie figuur 4) en is in feite hetzelfde verschijnsel dat ervoor
zorgt dat de toonhoogte van de sirene van een ambulance verandert op het moment dat deze
voorbijrijdt. Alles wat een astronoom dus hoeft te doen is nauwkeurig de golflengte te meten
van een spectraallijn in het licht van een object, en deze te vergelijken met de golflengte van
dezelfde lijn zoals die gemeten is in een laboratorium op aarde. Het verschil tussen de twee
waarden kan dan gebruikt worden om de snelheid af te leiden waarmee de bron ten opzichte
van ons beweegt.

Door gebruik te maken van het Doppler-effect is al in het begin van de vorige eeuw ont-
dekt dat spiraalstelsels roteren. De rotatie zorgt ervoor dat de stelsels niet ineen storten onder
hun eigen zwaartekracht: zoals de aarde rondjes om de zon draait en zo voorkomt dat ze in-
gevangen wordt, zo draaien de sterren en gaswolken in grote cirkelbanen om het centrum van
hun sterrenstelsel.† Sterrenkundigen hebben grote belangstelling voor de snelheden waarmee

†Ons eigen zonnestelsel draait met ruim 200 kilometer per seconde om het centrum van de Melkweg. Ondanks
deze duizelingwekkende snelheid doen we er, vanwege de enorme afmetingen van onze Melkweg, toch nog ruim
200 miljoen jaar over om een volledige omwenteling te maken
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Figuur 4: Het Doppler effect: de bron zendt op constante frequentie golven uit en beweegt

tegelijkertijd van 1 naar 5. De golven in de richting van B worden in elkaar gedrukt, waardoor

B een kortere golflengte meet. A neemt juist een langere golflengte waar.

spiraalstelsels roteren, en vooral in de variatie van de rotatie snelheid met de afstand tot
het centrum. Deze informatie kan namelijk gebruikt worden om het zwaartekrachtsveld, en
daarmee de totale massaverdeling, in een stelsel af te leiden.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is gebleken dat er iets vreemds aan de hand is met
die massaverdeling. Eind jaren zestig werden de eerste radiotelescopen ontwikkeld waarmee
sterrenkundigen de 21 cm H-lijn van waterstof konden waarnemen. De 21 cm-lijn is uniek,
omdat hij uitgezonden wordt door neutraal waterstofgas (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de eerdergenoemde Hα-lijn, die juist door geı̈oniseerd waterstof wordt uitgezonden). Al snel
werd duidelijk dat het neutrale waterstofgas in sterrenstelsels veel uitgestrekter is dan de ster-
ren en het stof (zie figuur 5). Daarmee bood de H-lijn een unieke kans om de rotatiesnelheden
te bepalen tot ver buiten de straal waar de sterren zich bevinden.

Tot ieders verrassing bleek het gas in de buitendelen van de stelsels net zulke hoge ro-
tatiesnelheden te bezitten als het gas en de sterren in de binnenste regionen. Berekeningen
van het zwaartekrachtsveld, op basis van de waargenomen verdeling van de sterren en het
gas, voorspelden juist dat de snelheden zouden dalen buiten de gebieden waar de sterren
geconcentreerd zijn. Deze berekeningen zijn in principe vrij simpel en zijn gebaseerd op
de zwaartekrachtswetten van Newton. De voorspelling dat de rotatiesnelheden afnemen op
grote afstanden van het centrum van een sterrenstelsel is in feite niets anders dan het gegeven
dat Pluto, de planeet in het zonnestelsel die het verst van de zon gelegen is, veel langzamer
beweegt dan de planeten dichter bij de zon, zoals de Aarde. Alleen, waar de voorspellin-
gen voor het zonnestelsel nauwkeurig overeenkomen met de waargenomen bewegingen van
de planeten, verschillen ze in spiraalstelsels hemelsbreed van de werkelijkheid. Deze ont-
dekking leidde tot de conclusie dat de sterren en het gas in sterrenstelsels slechts een fractie
van de totale massa vertegenwoordigen en dat er daarnaast grote hoeveelheden onzichtbare
materie moeten zijn. Alleen daarmee kan het zwaartekrachtsveld opgewekt worden dat nodig
is om de waargenomen snelheden in de buitengebieden te verklaren.

De ontdekking van deze ‘Donkere Materie’ is ongetwijfeld een van de belangrijkste ge-
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Figuur 5: Twee opnames van hetzelfde stuk aan de hemel, op dezelfde schaal, rondom het

stelsel NGC 6946. De linker opname is in zichtbaar licht en laat de verdeling van de sterren zien

(NB de individuele sterren zijn allemaal voorgrondsterren die bij onze eigen melkweg horen); de

rechter opname is gemaakt op de 21 cm radio lijn en laat de verdeling van neutraal waterstofgas

zien. Beide opnamen zijn in negatief afgedrukt, om details beter zichtbaar te maken. Het gas

strekt zich duidelijk uit tot grotere afstanden dan de sterren (bron: Rense Boomsma).

weest in de sterrenkunde van de afgelopen vijftig jaar. Tegenwoordig weten we dat donkere
materie niet alleen in spiraalstelsels een cruciale rol speelt, maar dat ook het heelal als geheel
gedomineerd wordt door deze mysterieuze substantie. Tegelijkertijd is er ook nog heel veel
onbekend over de eigenschappen van donkere materie, en staat het onderzoek naar haar ware
aard nog altijd in de kinderschoenen. Zo hebben we bijvoorbeeld nog geen enkel idee van
het materiaal waaruit donkere materie bestaat. Er bestaan allerlei hypotheses, variërend van
zwarte gaten tot nog onbekende elementaire deeltjes, maar voor elke mogelijkheid ontbreken
overtuigende bewijzen. Het enige wat we zeker weten is dat er donkere materie is en dat het
een cruciale rol speelt in de structuur van het heelal.

Rotatiekrommen en massamodellering

Zelfs in spiraalstelsels, waar haar aanwezigheid zo duidelijk merkbaar is, is donkere materie
nog met raadsels omgeven. Zo is het alleen al heel moeilijk gebleken om precies vast te
stellen hoeveel donkere materie er is in verhouding tot de zichtbare sterren en het gas.

Om de verdeling van donkere materie in sterrenstelsels vast te stellen, proberen ster-
renkundigen modellen te maken om de waargenomen rotatiekrommen (de variatie van ro-
tatiesnelheid met afstand tot het centrum) te verklaren. Die modellen zijn eigenlijk niets an-
ders dan optelsommen van de bijdragen van alle componenten in een stelsel aan het zwaarte-
krachtsveld: sterren, gas en donkere materie. Het achterliggende idee is dat er precies zoveel
donkere materie aan het model wordt toegevoegd dat het samen met de andere componenten
de waargenomen snelheden verklaart.

In de praktijk blijkt dit een stuk minder eenvoudig dan gedacht. De reden hiervoor is
dat we meestal niet precies weten hoeveel de sterren precies bijdragen aan het zwaarte-
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Figuur 6: Drie massamodellen voor één sterrenstelsel. De dikke lijn geeft de gemeten ro-

tatiekromme weer. De gestippelde en gestreepte lijnen geven de bijdragen van respectievelijk

het gas en de sterren weer. De dunne, doorgetrokken lijn geeft de bijdrage van donkere ma-

terie aan, die in aanvulling op de andere componenten nodig is om de gemeten rotatiekromme

te verklaren. Aangezien de massa-licht verhouding van de sterren niet goed bekend is, kan de

bijdrage van de sterren niet exact bepaald worden; de drie figuren geven verschillende moge-

lijkheden weer. De bijdrage van het gas is gelukkig wel goed te bepalen en is over het algemeen

klein.

krachtsveld. Om die bijdrage vast te kunnen stellen, moeten we namelijk de waargenomen
lichtverdeling vertalen in een massaverdeling, en daarvoor moeten we weten hoeveel massa
een gemiddelde ster vertegenwoordigt en hoeveel licht hij uitzendt. De verhouding tussen
deze twee grootheden, de massa-licht (M/L) verhouding, is echter niet bekend. Met andere
woorden, ook al kunnen we heel nauwkeurig meten dat een sterrenstelsel bijvoorbeeld 10
miljard maal zoveel licht uitstraalt als onze zon, dan wil dat nog niet zeggen dat de licht-
gevende materie ook 10 miljard maal zo zwaar is. Het zou net zo goed 2 miljard, of 100
miljard maal zo zwaar kunnen zijn.

Als gevolg van deze onzekerheid kunnen vaak verschillende modellen, met verschillende
bijdragen van sterren en donkere materie, gemaakt worden om de waargenomen snelheden te
verklaren. Dit is geı̈llustreerd in figuur 6, waarin drie mogelijke modellen voor één stelsel zijn
afgebeeld. In het model in het linker paneel is de M/L verhouding hoog, dat wil zeggen de
totale massa in de sterren is groot. In dit model wordt het zwaartekrachtsveld in de binnen-
delen van het stelsel gedomineerd door de sterren, en speelt donkere materie pas een rol
van betekenis in de buitendelen. In het middelste paneel is de M/L verhouding, en daarmee
de invloed van de sterren, wat lager; ter compensatie is er meer donkere materie aan het
model toegevoegd. Het resultaat is dat de bijdragen van de sterren en de donkere materie
in de binnengebieden ongeveer even groot zijn. In het rechter paneel is de M/L verhouding
nog lager en is nog meer donkere materie aan het model toegevoegd. In zo’n model wordt het
zwaartekrachtsveld overal gedomineerd door de donkere materie en zijn de sterren dynamisch
nauwelijks van belang. Hoewel de verhouding tussen zichtbare en donkere materie enorm
varieert tussen de verschillende modellen, kunnen alle drie de modellen de waargenomen
rotatiekromme even goed reproduceren en is het, zonder onafhankelijke, toegevoegde infor-
matie, onmogelijk om te bepalen welke situatie de werkelijkheid weergeeft.

Het is belangrijk om op te merken dat in alle gevallen de bijdrage van de sterren daalt
in de buitengebieden, terwijl de waargenomen rotatiekromme vlak blijft. Dit betekent dat,
onafhankelijk van de precieze massa-licht verhouding, er altijd donkere materie nodig is om
te verklaren dat de gemeten rotatiekromme vlak blijft. Er bestaat dus geen twijfel aan het
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bestaan van donkere materie. Maar figuur 6 illustreert de onzekerheden in het bepalen van
de precieze rol van donkere materie in sterrenstelsels. Zonder een goede bepaling van de
M/L verhouding van de sterren is het onmogelijk om precies te bepalen hoeveel donkere
materie er aanwezig is, laat staan om gedetailleerde uitspraken te doen over de manier waarop
het verdeeld is. Helaas is het tot op heden heel moeilijk gebleken om de M/L verhouding
nauwkeurig te bepalen en hebben sterrenkundigen geen andere keus dan zo goed en zo kwaad
mogelijk met de onzekerheden te leven.

De statistiek van rotatiekrommen en donkere materie

Vanwege de onzekerheden in de rol van donkere materie in individuele stelsels hebben ster-
renkundigen de laatste jaren geprobeerd om de rotatiekrommen te bestuderen van een groot
aantal stelsels. De hoop is dat, door een grote steekproef van rotatiekrommen te bekijken,
bepaalde statistische trends ontdekt kunnen worden, die uiteindelijk toch licht kunnen wer-
pen op de rol van donkere materie in sterrenstelsels. Met name rotatiekrommen gebaseerd op
21 cm H radiowaarnemingen zijn hiervoor belangrijk, omdat ze de massaverdeling op grote
afstanden van de centra van de stelsels weergeven, daar waar de donkere materie domineert.

De laatste jaren is het aantal stelsels waarvan de rotatiekromme nauwkeurig gemeten is
sterk gegroeid. Die waarnemingen hebben inderdaad een aantal verbanden blootgelegd tussen
de donkere en de zichtbare materie. Zo is bijvoorbeeld de ‘amplitude’ van de rotatiekromme
van een stelsel, dat wil zeggen de snelheid in het vlakke gedeelte, sterk gekoppeld aan de
totale helderheid van dat stelsel: heldere stelsels roteren sneller dan hun minder lichtgevende
soortgenoten. Ook de vorm van de rotatiekromme is gerelateerd aan de helderheid. In een
helder stelsel stijgt de rotatiesnelheid snel, en wordt het vlakke gedeelte van de rotatiekromme
al op kleine straal bereikt; in minder heldere stelsels stijgt de rotatiekromme veel langzamer
en wordt het vlakke gedeelte pas bereikt ver buiten de straal waar de sterren geconcentreerd
zijn. Deze relaties zijn van groot belang omdat ze duidelijk maken dat de donkere en licht-
gevende materie niet geheel onafhankelijk zijn, maar dat ze van elkaars bestaan ‘weten’.

Er zit echter een addertje onder het gras. De meeste rotatiekrommen die gemeten zijn
in de afgelopen 15 jaar waren voor stelsels aan de rechterkant van figuur 3, dat wil zeggen
stelsels zonder heldere centrale ‘bulge’. Veel van de bovengenoemde relaties zijn dan ook
gebaseerd op dit soort stelsels. Rotatiekrommen van stelsels in het midden van figuur 3, de
S0’s en Sa’s met hun heldere centrale gebieden, waren tot voor kort schaars.‡ Vooral metingen
op basis van 21 cm radio-observaties waren op de vingers van een hand te tellen.

Er waren twee redenen voor dit gebrek in onze kennis van rotatiekrommen. Ten eerste
hebben de bulge-loze stelsels wat minder last van de onzekerheden in de massa-licht verhou-
ding, zodat de rotatiekrommen iets makkelijker te interpreteren zijn. Ten tweede bevatten de
S0 en Sa stelsels over het algemeen minder neutraal waterstofgas dan de Sb, Sc en Irr stelsels.
Dit betekent dat 21 cm radio-waarnemingen voor dit type stelsels tot voor kort uiterst moeilijk
waren, omdat de uitgezonden straling te zwak was om te detecteren.

Niettemin zijn de S0 en Sa’s interessante stelsels. Van alle spiraalstelsels zijn ze gemid-
deld genomen het helderst en hebben ze de hoogste dichtheid van sterren in het centrum.
Uit de paar gevallen waarvan de rotatiekrommen al eerder gemeten waren, was gebleken dat
sommige van deze stelsels sneller roteren dan alle andere spiraalstelsels. Ook bleek dat ze

‡Aangezien elliptische stelsels niet roteren, kunnen van deze stelsels per definitie geen rotatiekrommen afgeleid
worden. Om de donkere materie in elliptische stelsels te bestuderen, moeten andere methoden gebruikt worden.
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Figuur 7: De radiotelescoop van

Westerbork. De 14 schotels zijn

in 2000 voorzien van nieuwe,

gekoelde ontvangers (in de kas-

ten in het brandpunt), waardoor

de gevoeligheid voor 21 cm ra-

diogolven met een factor drie is

verhoogd.

soms rotatiekrommen hebben die dalen, in tegenstelling tot de constante rotatiesnelheden in
de buitengebieden van de meeste andere spiraalstelsels. Dit zou kunnen betekenen dat S0 en
Sa stelsel relatief minder donkere materie bevatten dan andere spiraalstelsels. Maar vanwege
het kleine aantal stelsels dat waargenomen was, konden hierover geen definitieve uitspraken
gedaan worden. Ook was niet duidelijk of bovengenoemde relaties tussen rotatiekrommen
en zichtbare materie ook gelden voor deze stelsels, of dat ze een aparte familie vormen met
geheel andere eigenschappen.

Dit proefschrift

In dit proefschrift wordt geprobeerd de gebrekkige kennis over rotatiekrommen en donkere
materie in S0 en Sa-stelsels aan te vullen. Het doel van het onderzoek was om uit te vinden
hoe de rotatiekrommen van deze stelsels eruit zien, of de statistische trends die gelden voor
de andere spiraalstelsels en de onregelmatige stelsels doorgetrokken kunnen worden naar de
stelsels met heldere bulges, en wat de consequenties zijn voor de donkere materie. De opzet
van het onderzoek was observationeel: met verschillende telescopen zijn in totaal ongeveer 70
S0 en Sa stelsels waargenomen. Hierdoor is het aantal stelsels van deze types met nauwkeurig
bepaalde rotatiekrommen sterk toegenomen.

In de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek be-
schreven; de inhoud van elk hoofdstuk kan als volgt worden samengevat.

In hoofdstuk 1 wordt een wetenschappelijke inleiding van het onderzoek gegeven. Het
onderzoek wordt in een historisch kader geplaatst en de centrale vragen van het proefschrift
worden uiteengezet.

In hoofdstuk 2 worden de waarnemingen beschreven van 68 S0 en Sa stelsels met de ra-
diotelescoop in Westerbork (figuur 7) op de 21 cm emissielijn van neutraal waterstof. Vlak
voor het begin van het onderzoek waren de schotels van deze telescoop voorzien van nieuwe,
gekoelde ontvangers, waardoor de gevoeligheid voor 21 cm radiostraling met een factor drie
werd vergroot. Dit betekende, dat het nu voor het eerst mogelijk was om een groot aantal
S0 en Sa stelsels, met hun kleine hoeveelheden waterstofgas, waar te nemen. In hoofdstuk 2
worden voornamelijk de globale eigenschappen beschreven van het gas in deze stelsels. Er is
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Figuur 8: Het Observatorio

del Roque de los Muchachos

op de top van het Canarische

eiland La Palma. De kleine

telescoop uiterst rechts is de

Jacobus Kapteyn Telescoop, die

is gebruikt om de sterverdeling

in de stelsels te bestuderen. De

telescoop daarnaast is de Isaac

Newton Telescoop; hiermee

zijn de snelheden van het gas

in de centrale gebieden van de

stelsels gemeten.

onderzocht hoeveel gas de stelsels gemiddeld bevatten, hoever het gas zich uitstrekt, en wat
de gemiddelde dichtheid van het gas is. Eén van de belangrijkste resultaten van de waarne-
mingen is dat het gas in veel van de stelsels sterk verstoord blijkt en niet netjes in cirkelbanen
rondom het centrum beweegt. Hoewel dit een vervelende complicatie voor de analyse van
de donkere materie in deze stelsels vormt (rotatiekrommen kunnen alleen maar afgeleid wor-
den als het gas in regelmatige cirkelbanen beweegt), is het op zichzelf interessant, omdat het
aangeeft dat S0 en Sa stelsels relatief vaak interacties met hun buurstelsels ondervinden.

Van een deel van de stelsels uit hoofdstuk 2 zijn ook opnamen gemaakt in zichtbaar licht
met de Jacobus Kapteyn Telescoop van het Observatorio del Roque de los Muchachos op het
Canarische eiland La Palma (figuur 8). Deze opnamen zijn gebruikt om de verdeling van de
sterren in de stelsels te bestuderen. De resultaten van deze waarnemingen zijn gepresenteerd
in hoofdstuk 3. Los van het nut voor de analyse van de donkere materie, kunnen deze op-
namen ook gebruikt worden om de relatie tussen de platte schijven en de dikkere centrale
‘bulges’ in de stelsels te bestuderen. Een interessant resultaat is dat veel bulges meer afgeplat
blijken te zijn dan meestal wordt aangenomen. Dit betekent dat bulges waarschijnlijk geen
miniatuur elliptische sterrenstelsels zijn, iets wat in het verleden wel is gesuggereerd; het
lijkt waarschijnlijker dat de meeste bulges geleidelijk zijn ontstaan uit materiaal van de platte
schijven. Ook heeft dit gevolgen voor de bijdrage van de bulges aan het zwaartekrachtsveld.

In hoofdstuk 4 zijn voor 19 stelsels rotatiekrommen afgeleid. Hiervoor zijn de 21 cm
radiowaarnemingen uit hoofdstuk 2 gebruikt, aangevuld met waarnemingen van de Hα-lijn
(in zichtbaar, rood licht) met een andere telescoop op La Palma: de Isaac Newton Telescoop
(zie figuur 8). Met deze telescoop kunnen details in de binnendelen van de stelsels goed
onderscheiden worden, terwijl de 21 cm waarnemingen informatie geven over de buitende-
len. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de vorm van de rotatiekrommen. Het
is gebleken dat de stelsels al op heel korte afstanden van het centrum heel hoge rotatiesnel-
heden vertonen, in sommige gevallen tot boven de 400 km/s! Op grotere afstanden van het
centrum blijken vrijwel alle stelsels dalende rotatiekrommen te hebben, zoals al gesuggereerd
was door oude waarnemingen van S0 en Sa stelsels. Echter, de nieuwe resultaten laten zien
dat die daling in geen enkel geval doorzet: in alle gevallen worden de rotatiekrommen op
grote afstanden van het centrum uiteindelijk weer vlak. Dat betekent dat ook deze stelsels
wel degelijk grote hoeveelheden donkere materie bevatten. Ook is gevonden dat de precieze
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vorm van de rotatiekrommen, vooral in de binnendelen, gekoppeld is aan de verdeling van
de sterren: stelsels met een heldere, compacte bulge hebben rotatiekrommen die sneller hun
maximale rotatiesnelheid bereiken dan stelsels met een kleinere bulge. Dit suggereert dat de
sterren in de bulge een sterke invloed hebben op het zwaartekrachtsveld (zie ook hoofdstuk 6)
en dat donkere materie pas op grotere afstanden van het centrum begint te domineren.

Er is ook onderzocht of S0 en Sa stelsels voldoen aan de zogenoemde Tully-Fisher re-
latie. Deze relatie, die veel gebruikt wordt in de moderne sterrenkunde, geeft het verband
tussen optische helderheid en de maximale rotatiesnelheid van een stelsel. In hoofdstuk 5
wordt aangetoond dat de stelsels met dalende rotatiekrommen een systematische afwijking
hebben van de Tully-Fisher relatie zoals die geldt voor andere stelsels. Het blijkt echter
dat deze afwijking grotendeels gecorrigeerd kan worden door in plaats van de maximale ro-
tatiesnelheid de snelheid in de buitendelen te gebruiken. In de meeste stelsels zijn deze twee
snelheden gelijk (omdat ze vlakke rotatiekrommen hebben), maar in de stelsels met dalende
rotatiekrommen geldt dat uiteraard niet.

In hoofdstuk 6 worden massamodellen gepresenteerd voor de 17 stelsels uit de voor-
gaande hoofdstukken met de beste gegevens. Zoals al eerder aangegeven, wordt de massa-
modellering bemoeilijkt door de onzekerheden in de massa-licht verhouding van de sterren.
Toch waren er in dit geval wel conclusies te trekken. Het feit dat de rotatiekrommen van de
stelsels zo snel stijgen in het centrum impliceert dat er grote massaconcentraties in de binnen-
delen aanwezig moeten zijn. Hoewel het niet onomstotelijk te bewijzen valt, is de meest
natuurlijke verklaring voor deze massaconcentraties dat de bulges een hoge M/L verhouding
hebben. Het is op basis van verscheidene argumenten onwaarschijnlijk dat donkere materie
zo sterk geconcentreerd is. Dat betekent dus dat het zwaartekrachtsveld in de binnendelen
van S0 en Sa stelsels gedomineerd wordt door de zichtbare materie en dat donkere materie
pas op grotere stralen zijn invloed doet gelden. Echter, waar de overgang plaatsvindt en wat
precies de verhouding tussen donkere en zichtbare materie is, kan nog steeds niet met zeker-
heid gezegd worden, aangezien de massa-licht verhouding van de sterren in de platte schijven
nog altijd onbekend is. Om hier toch nog iets over te kunnen zeggen zijn een aantal grens-
gevallen bekeken; deze modellen geven de boven- en ondergrenzen aan van de hoeveelheid
donkere materie in de stelsels.

In hoofdstuk 7 tenslotte worden de belangrijkste resultaten van de voorgaande hoofd-
stukken nogmaals samengevat. Zoals elke studie heeft ook dit onderzoek niet alleen ant-
woorden opgeleverd, maar heeft het ook weer veel nieuwe vragen opgeroepen. In het laatste
deel van dit hoofdstuk wordt voorzichtig vooruit gekeken naar de toekomst en worden een
aantal suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.
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