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Het ontstaan van melkwegstelsels

Volgens de huidige inzichten is het universum zo’n 15 miljard jaar geleden
ontstaan als een grote explosie die de Oerknal wordt genoemd. Sinds de
oerknal dijt het universum uit, hoewel de zwaartekracht van de materie in
het heelal deze uitdijing wat afremt. De wet van de zwaartekracht zegt dat
materie andere materie aantrekt, waardoor niet lang na de oerknal atomen
zich op verschillende plaatsen in het universum begonnen op te hopen. Dit
was het begin van de vorming van melkwegstelsels.

Sterrenkundige waarnemingen laten zien dat er twee types melkwegstel-
sels zijn. Het eerste type is het elliptisch stelsel, dat er ruwweg als een meloen
uitziet. Het tweede type lijkt op een schijf en heeft vaak spiraalarmen en/of
een balkstructuur in het midden. Dit laatste type wordt een schijfstelsel ge-
noemd. Ook onze eigen Melkweg is zo’n schijfstelsel. Figuur 1 laat beide
types melkwegstelsels zien.

Figuur 1— Voorbeelden van een elliptisch stelsel (links), een face-on schijfstelsel (mid-
den) en een edge-on schijfstelsel (rechts). Op het plaatje van het edge-on stelsel is een stof-
band zichtbaar, welke ontstaat door absorptie van interstellair stof.
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Figuur 2— HI 21 cm-lijn. Links staat het spectrum van een karakteristiekmelkwegstelsel
weergenomen over radio- en microgolffrequenties. Ook de plaats van de HI 21 cm-lijn is
aangegeven (21 cm of 1420 MHz). De precieze frequentie van de lijn hangt af van de snel-
heid van het HI ten opzichte van de waarnemer (het Doppler-effect). De panelen midden
en rechts illustreren de verschuiving van de golflengte die we zoudenwaarnemen als de HI
zich met 300 km/s naar ons toe / van ons af zou bewegen.

Waar bestaanmelkwegstelsels uit?

Het grootste deel van de waarneembare materie in het universum is water-
stof, het meest eenvoudige atoom. Als de materie in een bepaald deel van
het universummeer en meer waterstof aantrekt, dan kan een melkwegstel-
sel ontstaan. In het geval van een schijfstelsel komt het waterstof terecht in
een roterende schijf (zie figuur 1). Het schijfstelsel wordt massiever en com-
pacter tot het moment waar de waterstofdichtheid zo hoog is dat zich ster-
ren beginnen te vormen. De wolken waterstof breken op in kleinere klon-
ten, die verder samentrekken. Hierdoor worden temperatuur en dichtheid
in de klont zo hoog dat er thermonucleaire reacties ontstaan. In die reac-
ties wordt waterstof omgezet in helium, waarbij grote hoeveelheden energie
vrijkomen. Door die energie kan een ster stralen.
Sterren stralen een groot deel van hun energie uit in het visuele deel van

het elektromagnetische spectrum. Dit is het deel van het spectrumwaar het
menselijke oog gevoelig voor is (anders zouden wij de sterren ook niet kun-
nen zien). Sterrenkundigen gebruiken in plaats van het menselijk oog te-
genwoordig optische telescopen (uitgevonden in Nederland in de 17e eeuw,
en als eerste binnen de sterrenkunde gebruikt door Galileo) voor het bestu-
deren van sterren enmelkwegstelsels.
Niet alle waterstof van een melkwegstelsel wordt gebruikt voor de vor-

ming van sterren. Veel waterstof blijft bestaan als gas, vooral aan de randen
van eenmelkwegstelsel waar de dichtheid niet hoog genoeg is om sterren te
kunnen vormen. Neutraal waterstof (bestaande uit een proton en een elek-
tron en ook wel HI genoemd) heeft een belangrijke emissielijn bij 21 cm.
Deze lijn zit in het radiogedeelte van het elektromagnetische spectrum. Fi-
guur 2 laat de 21 cm-lijn zien.
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Figuur 3— Hetzelfde melkwegstelsel in verschillende golflengtes. Links het visuele licht
(de sterren), rechts de 21 cm-lijn (het HI gas). De plaatjes zijn op dezelfde schaal.

De 21 cm-lijn is theoretisch voorspeld in 1944 en speciale radiotelesco-
pen werden gebruikt om deze lijn waar te kunnen nemen. In 1951 werd de
lijn voor het eerst ontdekt. In het begin hadmen slechts de beschikking over
eenvoudige radiotelescopen, maar in de loop der jaren hebben technologi-
sche vernieuwingen de gevoeligheid en de resolutie van de telescopen sterk
verbeterd. Tegenwoordig bestaan er grote zogenaamde arrays van onderling
verbonden radiotelescopen in de wereld (zie figuur 6 voor een voorbeeld
van een moderne radiotelescoop). Figuur 3 toont hetzelfde melkwegstelsel
zowel het visuele beeld (het sterlicht) als het licht dat op 21 cm wordt uitge-
zonden (emissie van het HI gas).

Melkwegstelsels bevatten naast sterren en gas ook stof. Het stof, dat on-
der andere bestaat uit koolstof, silicium en zuurstof, is oorspronkelijk ge-
vormd door de thermonucleaire reacties in sterren. Aan het eind van het
leven van een ster worden deze elementen door middel van supernova ex-
plosies in het interstellaire medium gebracht en vormen zij stofkorrels. Het
stof absorbeert sterlicht en kan zo duidelijk zichtbare donkere stofbanden
vormen (zoals in het rechter plaatje van figuur 1).

De drie bovengenoemde componenten van eenmelkwegstelsel (sterren,
gas en stof) kunnen met behulp van telescopen direct worden onderschei-
den. Als wij echter naar de dynamica van een melkwegstelsel kijken, dan
lijkt het erop dat er meermaterie in het stelsel is dan wij kunnen zien. Zoals
figuur 2 laat zien, is de precieze frequentie van de 21 cm-lijn afhankelijk van
de snelheid van het gas ten opzichte van de waarnemer. Hierdoor is hetmo-
gelijk de draaisnelheid van het gas rond het centrum van het melkwegstel-
sel te meten. Als wij deze draaisnelheid meten voor iedere afstand vanaf het
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Figuur 4— Vergelijking
tussen de waargenomen
(stippen) en de door de
wet van de zwaartekracht
op basis van de sterren
en het gas voorspelde
rotatiekromme (lijn). Op
grote afstanden van het
centrum is er duidelijk iets
mis.

centrum ontstaat een zogeheten rotatiekromme. Deze kromme wordt dan
vergelekenmet de voorspellingen van de wet van de zwaartekracht op basis
van de verdeling van het gas, het stof en de sterren. Figuur 4 laat zo’n verge-
lijking zien voor een typisch schijfstelsel. Het is duidelijk dat de voorspellin-
gen niet overeenkomen met de waarnemingen op grote afstanden van het
centrum. Deze afwijking wordt door de meeste sterrenkundigen gezien als
een aanwijzing voor het bestaan van donkere materie. Dit is materie die wel
bestaat, maar geen licht uitzendt en zich vermoedelijk rond de schijf bevindt
(dit wordt de donkere halo genoemd). Men neemt aan dat donkere materie
een groot deel van het universum vult en de hoeveelheid “gewone” mate-
rie ver overtreft. Het is echter nog niet duidelijk wat deze donkere materie
precies is en sommige sterrenkundigen twijfelen aan het bestaan ervan.

Wat is eenwarp?

De meeste schijven van melkwegstelsels zijn vlak en plat. Als de buitenste
delen van de schijf gekromd zijn ten opzichte van de binnenste delen wordt
dit eenwarp genoemd. De eerste radiowaarnemingen van onze eigenMelk-
weg aan het eind van de jaren 50 lieten zien dat de schijf van de Melkweg
zo’n warp zichtbaar is op grote afstand van het centrum. Toen astronomen
meer radiodata binnenkregen van edge-onmelkwegstelsels realiseerden zij
zich dat een warp vrij veel voorkomt. Figuur 5 toont een stelsel met een
warp. In de meeste gevallen is de schijf plat in de binnenste gebieden en
begint te krommen aan de rand van de optische schijf. Dit ziet eruit als een
integraalteken (

R
) op zijn kant.

Hoewel er verschillende theorieën bestaan om een warp te verklaren, is
het nog steeds niet duidelijk hoe ze ontstaan. Hieronder beschrijf ik kort
enkele van de voorgestelde mechanismen. Deze mechanismen worden uit-
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Figuur 5— Een stelsel van op zijn kant gezien in zowel visueel licht (links) als het licht dat
op 21 cm door het HI wordt uitgezonden (rechts). De schijf is vlak in visueel licht, maar het
HI begint te krommen tot een soort integraalteken aan de rand van de optische schijf.

gebreid beschreven in hoofdstuk 1 van dit proefschrift.

� Interactie Een melkwegstelsel staat niet op zichzelf, er zijn buurstel-
sels en begeleiders (kleine stelsels die om het grote stelsel heendraaien
zoals de maan om de aarde). Deze stelsels hebben een getijdenwerking
op het grote stelsel waardoor een warp kan ontstaan. In de meeste ge-
vallen zijn de buurstelsels en begeleidende stelsels ofwel te ver weg
ofwel niet zwaar genoeg om de grootte van de warp te verklaren.

� Stand van de schijf ten opzichte van de halo Als de (donkere) halo
scheef staat ten opzichte van de schijf ontstaan krachten die zullen
proberen de schijf recht te trekken. Dit gaat snel in de binnenste ge-
bieden van de schijf, maar de buitenste gebieden hebben een grotere
reactietijd. Hierdoor ontstaat de warp. Op het moment dat de schijf
goed staat ten opzichte van de halo zal de warp verdwijnen. Een con-
stante beweging van de halo is dus nodig om te zorgen dat de warp
blijft bestaan.

� Magnetische velden In de dynamica van melkwegstelsels worden mag-
netische velden over het algemeen genegeerd, daar wordt aangeno-
men dat de zwaartekracht de dominante kracht is. Als er magnetische
velden in de orde van 3 �G* bestaan in het intergalactisch medium (en
recente waarnemingen hebben laten zien dat dit mogelijk is), dan is

*Ter vergelijking, het aardmagnetisch veld is 500.000 �G
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het mogelijk warps te maken die eruit zien zoals de warps die waarge-
nomen worden.

� IntergalactischemediumDe ruimte tussen de melkwegstelsels is niet
helemaal leeg; maar gevuld met een uiterst ijl medium van vooral wa-
terstof atomen. Melkwegstelsels die door het intergalactisch medium
bewegen, ondergaan krachten die kunnen leiden tot eenwarp, op voor-
waarde dat de dichtheid van het intergalactisch medium hoog genoeg
is.

Het werk beschreven in dit proefschrift

Het eerste deel van dit proefschrift behandelt een grondiger onderzoek naar
de mogelijkheid dat warps worden veroorzaakt door begeleidende stelsels.
Het grootste probleem van dit scenario is dat de voorspelde warps kleiner
zijn dan de waargenomen warps. Onlangs is er echter een mechanisme
voorgesteld om het effect van de begeleidende stelsels te vergroten met be-
hulp van de donkere halo. Een begeleidend stelsel dat zich door de halo van
het grote stelsel beweegt, trekt materie uit die halo aan. Hierdoor ontstaat
achter de begeleider een hogere dichtheid vanmaterie, eenwake genaamd.
De massa van die wake heeft mede invloed op de schijf, en versterkt daar-
mee het effect van de begeleider. Als de wake sterk genoeg is en zich veel
dichterbij de schijf bevindt dan de begeleider, dan zou het mogelijk zijn de
zwaartekrachtswerking op de schijf met een factor twee tot vijf te vergroten.
Zo’n factor is nodig om de waargenomen warps te verklaren.
We hebben N-deeltjes simulaties uitgevoerd om de grootte van dit effect

te meten. Die bleek zo’n 25% te zijn, veel minder dan de factor twee tot
vijf die voorspeld was. Wij concluderen daarom dat begeleiders over het al-
gemeen niet zwaar genoeg zijn om warps te verklaren. Onze eigenMelkweg
beschikt over twee begeleidende stelsels, deMagelhaanseWolken, die zicht-
baar zijn vanaf het zuidelijk halfrond. Wij hebben de verwachte richting van
de warp van de Melkweg uitgerekend onder aanname dat de warp door de
Magelhaanse Wolken is veroorzaakt. We zagen dat de waargenomen warp
een hoekmaakt van 90Æ ten opzichte van de voorspelde warp en we conclu-
deren dan ook dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de Magelhaanse Wolken
de oorzaak zijn van de warp in de Melkweg.
Het tweede deel van dit proefschrift is observationeel gericht. Hoewel

het verschijnsel warp al langer bekend is, is er nog steeds geen goede verza-
meling van edge-on stelsels met hoge resolutie HI data om de warp grondig
te kunnen onderzoeken. Daarom zijn wij met de Westerbork Synthese Ra-
dio Telescoop (zie figuur 6) op zoek gegaan naar 26 edge-on stelsels. Voor elk
stelsel hebben we de grootte en de asymmetrie van de warp bepaald. Ook
hebben we andere eigenschappen als de rotatiekromme en het profiel van
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Figuur 6— Westerbork Synthese Radio Telescoop. Hier is alle data uit dit proefschrift
waargenomen.

de oppervlaktedichtheid gemeten. Behalve de HI data hebben we ook opti-
sche data zodat we mogelijke buurstelsels konden zien en konden bepalen
tot waar de stellaire schijf van het stelsel loopt.
Het belangrijkste resultaat van dit proefschrift is dat alle stelsels waarvan

de HI-schijf zich verder uitstrekt dan de optische schijf een warp vertonen.
Andersom: het typische HI-profiel van een stelsel met een warp heeft meer
gas in de buitengebieden dan een stelsel zonder warp. Ook is uit de waarne-
mingen af te leiden dat de omgeving van invloed is op warps: stelsels in een
drukke omgeving (in de nabijheid van andere stelsels) hebben grotere en
meer asymmetrische warps dan stelsels in een rustige omgeving. Dit laatste
resultaat is een aanwijzing dat interactie met buurstelsels een invloed heeft
op de warp, maar het is onwaarschijnlijk dat buurstelsels verantwoordelijk
zijn voor alle warps.
Het is van belang te onderzoeken waar het extra gas dat zich bevindt in

stelsels met een warp vandaan komt. Een mogelijkheid is dat dit gas oor-
spronkelijk in een vlakke schijf zat en is verstoord. De andere mogelijkheid
is dat het gas van buiten het melkwegstelsel afkomstig is en nog bezig is in
te vallen. Een warp zou het resultaat kunnen zijn van invallend gas in een
richting die niet beperkt hoeft te zijn tot het vlak van de binnenste schijf van
het stelsel.
De oorzaak van een warp is nog steeds niet duidelijk derhalve is er meer

onderzoek nodig. Desalniettemin vormen de data en analyse in dit proef-
schrift een duidelijke bijdrage aan ons begrip van warps.
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