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SAMENVATTING
Er bestaan sÈerrenstelsels

die, wanneer ze bij radiogolflengten
(l-102 cn) worÈwee ruitstulpselsr
vertonen die diametraal tegenover elkaar
Deze ruitstulpselsr
zijn gebieden van inÈense radiostraling.
Men

den bestudeerd,
liggen.

spreekt van dubbele radiobronnen. De afmeÈingen, van het uiteinde
van d.e ene
tradiolobr
Èot dat van de andere, kunnen variilren van enige tientallen
kiloparsecs ÈoÈ enige megaparsecs (l parsec = 3 x l0l8 cur). De totale helderheid
russen ru 1040 -

in het radíogebied ligt
energieverlies

van de Zon per seconde.)

De ligging

van de radiolobben

van het geassocieerde

die

vrijnaking

transporteerd

die ter

energie wegstralen

plekke

centrale

Men wil

nu graag het
dat

aanleiding

H o e r ^ r o r d . td i e e n e r g i e

radiostraling

straling

deel

is van de ironense

sÈerrenstelsel

met hoge energie

van de intense

(synchrotron

hoge (relativistische)
kelijk

opgeslagen.

van groÈe hoeveelheden energie?

algemeen dat electronen

velden,

dat het

de oorsprong

de kern van het

naar de plekken waar de intense

Men gelooft
tische

er in

<luidelijk

de kern,

in de lobben 4ijn

volgende weten. Wat gebeurt
tot

suggereert

sterrensÈelsel,

hoeveelheden energie

geeft

(2 x 106 - 2 x 1612 6.a

1046 ergs/sec,

ge-

wordt waargenomen?

spiraliseren

in magne-

aanwezig zijn

en daarbij

mechanisme). Hoe komen die electronen

energieËn die voor heÈ werken van dit

aan de

mechanisme nood.za-

zijn?
Er is

nog niet

één algeneen

aanvaarde

gen ten aanzien van dubbele radiobronnen
wordt het

(reeds bekende) nodel onderzocht

geioniseerde waterstofgas,

en ook niet

Het gaat daarbij

door het

Ars eerste

niet

het intergalactische

enkele kiloparsecs

van het

gedrag van de wolk als

bestaat

verloopt

c o m p a c Èg e b i e d j e u i t .

van een wolk die

zíjn,

veel

dat,

als de tempera-

zi.ch een compact gebied vormt,

de kop van de wo1k. Daar zou men intense

verwachËen. A1s de temperatuur
l0 of neer)

geheel.

roedium, 1000 km/s (?))

mediun in wordt geschoten. Het blijkt

in

schaal,

gedaan ten

en hypersoon (= net snelheid

in het intergalactische

in doorsnee,

rn dit

op grote

medium. Er worden suggesties

Èuren van wolk en omgeving ongeveer gelijk

(een factor

d e z e r ^ 7 o 1 kp r o d u c e e r t

van heÈ stralingsproces.

aanzet hTordt gekeken hoe de evolutie

geioniseerd waterstofgas

electronen,

heÈ zgn. intergalactische

om de vraag hoe de kern

intergalactische

dan de geluidssnelheid

radiostraling

In dit proefschrift
een rwolkr, bestaande uiE

wordt geslingerd,

aanzien van de andere vragen op basis

groter

de genoemd.e vra-

gaat het om de vraag wat er met de wolk gebeurt,

op diens reis

a1léén uit

waarbij

om een onderzoek naar de details

proefschrift

waarbinnen

eên magnetisch veld en relativistische

uiË de kernrzvan een sterrenstelsel
medium in.

theorie

worden beantwoord.

van de wolk echter

dan die van de omgeving, blijft

veel

de vorning

hoger is

van zo'n

-

Voorts blijkt

dat de dynamische druk heÈ vrijelijk
Hoe pasÈ dit

van de wolk tegengaat.
radiobronnen

radiostraling

bronnen die deze rhoÈ spotst
iets

alles

niet

zijvaarÈs

de wolken die

(clusters)

bele radiobronnen
'passendr is, Uit
gelukkig

genoemde verschil

de berekeningen

nedium) wordt

keningen worden gebruikt.

en de bijbehorende

aan de wolk

dan een rijker

pische theorieën
Uit

de plaatselijke

zou kunnen wijzigen.

waargenomen,Dit

over de fysica

de wolk of het

inÈergalactische

geïoniseerde gassen.

instabiliteit

Het magnetische veld ligt
bij

ro1,

als de Alfvén

medium van de orde zijn

in de wolk en de snelheid

zgn. Kelvin-Helnholtz

snelheden

van het maximum van

van de wolk

[hun belang voor de
(zie gedeelte over Hoofdstuk V) daargelaten],

langs de stromingsrichting

van de wo1k, behalve

diens kop. Daar staat het magnetische veld ongeveer loodrecht

mingsrichting.

de om-

te r,rorden met microsco-

onder meer het volgende:

Magnetísche velden spelen pas dan een belangrijke
in

op een bepaalde plek

en stroomsnelheden in

gefundeerd

van turbulente

Ik heb

met structuren

is nieÈ zonder haken en

electronen

gasdichtheid

aannamen dienen echter

de berekeningen blijkt

de geluidssnelheid

te berekenen,

te berekenen en deze te vergelijken
zijn

van

ornmagnetische veld

van magnetische velden het beeld,

o g e n . I k m o e È a a n n e m e nd a t d e r e l a t i v i s t i s c h e

Dergelijke

die wordt ge-

beeld van de evolutie

stroomdichtheidsverdelingen

of de toevoeging

zoals die met radiotelescopen

geving.

theorie

(en evenÈueel heÈ inter-

mogelijk

de gasdynamische aanpak wordt verkregen,

sLaan tot

En

de gasdynamica (gggjgx!gk_!l).

is

Er ontstaat

geprobeerd stralingspatronen

in relatie

overhaast is.

toegevoegd moet de magneÈo gasdynamica voor de bere-

Verder kan worden onderzocht
dat bij

dan dub-

in afrnetingen van dubbele radiobron-

de uiÈgeschoten gaswolken. HeE is nu namelijk
configuraties

zouden moeten zijn

omgeving, á1s het wolkmodel

De natuurkundige

Wanneer nu nog een rnagnetisch veld
galactische

in opeenhopingen van

mijn berekeningen volgÈ dat deze conclusie

maar, want het

bij

zeggen dus wel-

toÈ de genoemde verschijn-

in het algemeen kleiner

in een minder dichtbevolkte

nen is er volgens recente studies niet.
hanteerd

verto-

ook radio-

geven.

Het is wel gesuggereerd dat dubbele radiobronnen
sÈerrenstelsels

dubbele

in doorsnee)

omgeving. Er zijn

verÈonen. De berekeningen
in

expanderen

de waarnemingen? Er zijn

dan de directe

over de begincondities

selen aanleiding

bij

(enkele kiloparsecs

die een compact gebiedje

nen met intensere

licht

a-

Binnen de beperkingen van nijn

op die stro-

berekeningen komt dit

resultaat

met de waarnemingen overeen.
Het blijkt
tief

voorÈs, dat langs het hele zog van de wolk plaatsen van rela-

hoge stroomdichtheid

voorkomen in vergelijking
met de omgeving. Dit zijn
trour{ens ook de plaaÈsen waar sterke rshearr optreedt. DiE zouden plaatsen kunnen zijn

waar de hoog-energeEische deelrjes

voor de synchrotronstraling

worden

-3-

rts

expanderen

Er zijn

De kop is ook een gebied met relatief

versneld.

dubbele

0m te ontsnappen

aan de conclusie

dat

hoge stroomdichtheden,

dubbele

radiobronnen

in

clusters

!i

tgtrgnee) verto-

statisÈisch

kleiner

i*r'ook radio-

binnen als buiten

g$n

keer)

dus wel-

rri.de verschijn-

zijn

zouden moeten zijn

dan erbuiten

de wolken aanvankelijk

clustels

moet ik
zeer veel

dan de omgeving. De berekende stralingspatronen

meÈ waarneningen

van dubbele

De fhot

radiobronnen.

zorrel

aaonemen dat
(:

dichter

l0

heb ik vergeleken
van de werkelijke

spotst

bronnei

kan ik identificeren
meÈ berekende en speciaal het optreden van meerr
h
o
t
voudige
spolsr kan ik verklaren met berekeningen van één enkele uitgesóoten gaswolk. De rhot spotsr tussen de kop en het moederstelsel moeten dan

rÈpingen van
:a'zijn

dan dub-

: wolknodelreihaast

worden geïaterpreteerd

is.

rn

zijn

de hoog-energetische

rtiele radiobron-

Toch zijn

Lei''die wordt ge-

teerd

:ei het inter-

interpretatie
In het

van

volgende hoofdstuk

woLken bestudeerd.

der intergalactische

relden heÈ beeld,

deeltjes

*igen.

diffuse

Ik heb
structuren

bij

radiolob

blijkt

L iiàpaaltle plek

botsing

h'eden in de onr

niddellijke

rét

wi'jzígt

ri"ro""o-

gen.

is

in

zijn

voor
-

de botsing

de botsing

betrefÈ,

nadert

Tot
1

e volk,

de grenslaag

dit

resultaat

a[dert

en zich

instabiliteit.

dubbele

aangroeien dat het

turbulentie

ÈÈ€n vàn rela-

als onmiddelli.jk

vrfillg. Dir

tijdschaal

zijn

Met name het

is,

stralingspatroon
sterk.

de later

llet

hreggeschoten

persé noodzakelijk.

Het idee

op grote

ontwikkelt.

radiobronnen

onderzocht.

bewegen, kan een kleine
rnetÈer

schaal

stromingsbeeld

Waoneer

verstoring
drastisch

in

ver-

Men spreekÈ van de Kelvin-Ilelmholtz

intergalactische

gevolg van deze instabiliteiÈ.

veel korter

van de

met de on-

duurt

wat effecten

In verband met dubbele radiobronnen

wol-ken die hypersoon door het

in vergelijking

waardoor

schaal

IV).

'g

hË'op die stro-

niet

wolkbotsingen

in

Op de plaats

dat de botsing

daÈ een kanaal

of gaslagen langs elkaar
zodaríg

spott.

jaren

nodig was. DaÈ blijkt

worden grenslagen

slot

twee vloeistof-

groot

zou een

op grote

komen te staan op

loodrecht

van de twee ríolken.

(Hoofdstuk

Aldus

gedrag van de wolken

het

er een rhot

tijdens

gas-

tqree uitgestoten

opgewekt wegdiffunderen.

Uit

stroomdichtheden

gesuggereerd

we1 aannemelijk

S;gJ daargelaÈenl.
behalve

meegenomen.

wolken geïnterpre-

dat de wolken als gevolg
in het rongestoordan geluidssnelheid

gedureode de paar rniljoen

de literatuur

tussen

magnetische velden

omgeving. Ook is

zich

zijn

bewegingsrichtingen

over de gebeurtenissen

de
,

de uitgeschoten

worden gedreven ên dat de relativistische

nedium) uiteen

de electrische

wolk de eerste
6IIêIhêdêÍI

naxlmum van

.:.

in

In de berekeningen
ingrediËnÈ

is voorgesteld

kunnen ontsta€rn.

dat tijdens

de aanvankelijke

€l€ng

a1s een apart

(groter

hoge snelheid

die tijdens

Lder haken en

bF

III).

niet

worden botsingen

In de literatuur

van botsingen

.+-

(Hoofdstuk

goed te rechtvaardigen.)

heel

r berekenen.

LIEVêÍI
-L

electronen

zeer hoge begintemperaturen

rdische veld

n oet

rzog-stralingr

als het gevolg van een belangrijke
relativistische
electronên
component.
(tríanneer een tvoldoende ongeordendr roagnetiseh veld wordt aangenomen is deze

:a voor de beredá evolutie

als

is

gesuggereerd,

gas reizen

uiteen

dat gas-

zouden vallen

Dêt zou dan gebeuren op een

dan die waarop de wolken tot

stilsÈand

komen in heÈ

J

eÍt plaatsen
'jt

kun-

intergalactische

medium. De plausibiliteit

van het wolkrnodel zou gering

worden

l

sËïa1ing worden

al-s de Kelvin-Helnholtz

instabiliteit

grote-schaal-fragmentatie

zou bewerk-

-L-

stelligen

v6ór zich,

bijvoorbeeld,

gedeelÈe over Hoofdstuk II).
turbulentie
zich

en daardoor tot

voordoet

(<< I kiloparsec).

moeite

al

instabiliteit

(zie

zou echter

tot

kunnen voeren wanneer deze
als

-

geheel ongevaarlijke

Deze aspecten maken een sÈudie van de grenslagen

de

dubbel en dwars waard. Maar ook voor de zogenoemde bundelmodellen
- waarbij

voor dubbele radiobronnen
wordt

De Kelvin-Hehnholtz
deeltjesversnelling
- en voor de wolk

op een kleine

schaal

een compact gebied zou hebben gevornd

gevoerd - is

een studie

continu

materie

van de grenslagen

uit

de kern naar buiten

om dezelfde

redenen van be-

lang.
Ik heb een tweedimensionale situatie
gekozen die kan worden geïnterprerwolk-langs-intergalactisch
medium', maar ook a1s rintergalactisch

teerd als

rnediun-langs-bundelr.

Twee gaslagen in

heen en een verstoÍing
het

in

de snelheid

drukevenwicht
wordt

stromen langs elkaar

aangebracht

in

de orngeving van

contactoppervlak.
De voornaamste conclusies

zijn:

bundels kunnen aanzienlijk

meer te 1ij-

den hebben van de instabiliteit
dan wolken lbundels vertonen intern veel
(shear)]; wolken scheuren op een schaal van, ruweg,
sterkere rschuifstromingr
een kiloparsec

over enige niljoenen

aanname dat de vrije

jaren

vermoedelijk

het impuls-excess over de grenslaag het meest effectief
parsecs

niet

weglengËe van dre component (protonen,

is onder intergalactische

vormen zich

schokken,

dichtheden.

Hier

omstandigheden.]

alsuede lagen van relatief

zou men kTeer deeltjesversnelling

[onder de
die

transporLeert, enkele

Langs het
tot

uiteen

electronen),

conÈactoppervlak

de ongeving hoge stroom-

kunnen verwachten

.(Hoofdstuk V) .
De berekeningen
puter

te Groningen.

in

dit

onderzoek zijn

De computer was nodig,

van de (magneto) gasdynamica bekend zijn
b e s t u d e er d .

uitgevoerd

op de Cyber 74-16 con-

omdaÈ geen analytische

voor de conrplexe situaties

oplossingen
die

zijn

