University of Groningen

Structure and kinematics of two nearby disc galaxies
Mulder, P.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1995
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Mulder, P. (1995). Structure and kinematics of two nearby disc galaxies. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 10-01-2023

Samenvattingin het Nederlands
1. Inleiding
Dit proefschrift gaat over de spiraalstruktuurin de schijven van sterrenstelsels. Het onderzoekdat hierin beschrevenwordt heefttwee met elkaarsamen:
hangendedoelstellingen
1. nagaanof waarnemingenvan de verdeling en de snelhedenvan gas in
twee vrij nabije stelselsbegrepenkunnenworden met de theorievan de
voor spiraalstruktuur;
dichtheidsgolven
2. proberenom aande handvandezewaarnemingenen vergelijkingdaarvan
met theoretischeberekeningenmeerte wetente komenover het ontstaan
in dezetwee stelselsen in het algemeen.
van zulke dichtheidsgolven,
De uitkomst van het onderzoekis dat voor beide onderzochtestelselsde
waarnemingeninderdaad,binnen de (vrij ruime) grenzen van de onzekerheden in zowel de theorie als de waarnemingen,te verklaren zijn met de
wanneerde verdeling van de sterrenin het stelsel
dichtheidsgolven-theorie,
als gegevenbeschouwdwordt. Ook het ontstaanvan de spiraalstruktuuris
voor beide stelselste begrijpen met bestaandeideeën. V/ezenlijk nieuwe
inzichten over het ontstaanvan spiraalstruktuurheeft dit onderzoekdus niet
opgeleverd.
Hierondervolgt eersteen algemenebeschrijvingvan een typisch sterrenstelsel. Daarnaga ik wat dieper in op het onderwerpvan dit onderzoek: de
schijf, en vooral de spiraalstruktuurdaarin. Uit de beschrijvingvan het werk
dat hieraantotnogtoegedaanis volgt de motivatie voor dit onderzoek. Dan
wordt beschrevenwelke waarnemingengedaanzijn en hoe die verwerkt zijn.
Vervolgensbespreekik de uit de theorieafgeleidemodellenvoor 'mrjn' twee
stelsels.Tot slot worden de resultatenvan de vergelijking van die modellen
met de waarnemingenbesproken.
2.

Sterrenstelsels

het onderwerpvan dit proefschrift,zijn objektenaande hemel
Sterrenstelsels,
die op een paar na geen van allen met het blote oog waargenomenkunnen
worden. Eén ervan is juist heel goed te zien, maar op een vrij bijzondere
'eigen' Melkweg, het stelselwaarin de 7-on zich bevindt, en
manier: onze
daarmeeook de Aarde,die om de7,onheendraait. (Somsworden sterrenstel'melkwegstelsels'genoemd.Om verwarringte voorkomenmet
selsook wel
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onzeeigenMelkweg gebruikik die laatsteterm niet.) Omdatwij zelf binnenin
de Melkweg zitten zien wij dit stelselvan binnen uit. Het vertoont zich aan
de nachthemelals een wazige, witte band met ietwat onregelmatigevorÍn,
een beetje als een spoor van gemorstemelk - vandaarde naam,die de oude
Grieken eraangaven. Vanaf het zuidelijk halfrond zijn twee kleine, onregelmatige begeleidersvan ons Melkwegstelselte zien: de twee Magelhaanse
wolken, die staanop een afstandvan ruwweg 200.000lichtjaar. Verderstaat
alleennog de Andromedaneveldicht genoegbtj - op eenafstandvan ongeveer
2 miljoen lichdaar- om voor iemandmet goedeogenen enig geduld zonder
hulpmiddelenzichtbaarte zijn-en danalleennog mÍrarop eenhelderenacht
met niet teveelMaan. Wat dan van dit stelselzichtbaaris, is zelfs alleennog
maarhet allerhelderste
binnengebied.
Aan wat je aan de hemel kunt zien van de Melkweg is al te vermoeden
hoe een typisch sterrenstelsel
er ongeveeruitziet, namelijk als een vrij platte schijf. 7n'n schijf bestaatuit ruwweg honderd miljard sterren. Tussen
de sterrenin zit 'los' gas, in vaktermen: interstellairgas, en ook nog een
fraktie vastestof, een soort interstellairgruis, meestalaangeduidals 'stof'.
Alle sterrensamenvormen ongeveer90Vovan de totale (zichtbare)massa,
het gas bijna lOVoen het stof circa lVo. Dezedrie bestanddelen
van stelsels
zijn min of meer direkt waarneembaar,
in zichtbaarlicht, in infraroodlicht
en bij radiogolflengten.Mogelijk is er, behalvesterren,gas en stof, nog een
vierdemassa-komponent
in sterrenstelsels:
wÍufnemingenvan de snelheden
van sterrenen gas in stelselskunnenmet de nu bekendenatuurwetten,met
namede wet van de zwaartekracht,alleenverklaardworden als er in die stelselsflink wat meer materieis dan die we direkt waarnemen.Die materieis
voorlopigbenoemdals 'donkerematerie',en het gaatom grotehoeveelheden:
in sommige gevallen zou een stelselvoor 9O7ouit donkerematerie moeten
bestaanom de waargenomensnelhedente kunnenverklaren! Ofschooner verschillendeideeëngeopperdzijn, is totnogtoeniet bekendwaaruitdezematerie
bestaat,en zelfs niet èf zij echt bestaat:de waarnemingenkunnen ook verklaard wordendoor aante nemendat de nu bekendetwetvan de zwaartekracht
niet helemaalgoed is. Een voorgestelde'verbeterdeversie', speciaalbedacht
om het probleem van de donkere materieop te lossen,vertoont alleen een
meetbareafwijking van de totnogtoegebruiktewet wanneerer erg grote afstandenin het spelzijn, zo inde ordevan de groottevan eenheel sterrenstelsel.
Over veel kleinereafstanden,zoalsdie in ons Zonnestelselbijvoorbeeld,is
die afwijking onmeetbaar
klein.
De zichtbare bestanddelenvan een sterrenstelsel- sterren, gas en stof
- zitten niet alleen in een schijf. In veel sterrenstelsels
ziet men ook een
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3. Schijven
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bolvormige struktuur rond het middelpuntvan de schtjl die, bij gebrek aan
eenbeterwoord,de 'bult' genoemdwordt (in het Engels: 'bulge'). Tenslotte
wordt elk sterrenstelselvan enig formaatomgevendoor een hele zwerïn van
tientallentot honderdenbolvormigesterhopen,die ieder zelf weer bestaanuit
ongeveereen miljoen sterren,en die, in vergelijking met de schijf, maar heel
weinig gas en stof bevatten- àrlshet er al is. Ook in de 'bulge' treft men
procentueelmeer sterrenen minder gasen stof aandan in de schijf. (Daarin,
en ook in andereopzichten,lijkt de 'bulge' nogal op een bijzondereklasse
sterrenstelsels,
de elliptische stelsels,die helemaalgeen schijf hebben. Zij
vormen ongeveer2O7ovan alle sterrenstelsels
die goedgenoegwÍu[genomen
kunnen worden om te zien van welke soort ze zljn. Zn zijn erg groot, maar
verdernogalsaai,en zullenhier verderbuitenbeschouwinggelatenworden.)
Tot slot van dit algemenegedeelte: hierbovenschetsteik het beeld van
een 'gemiddeld' sterrenstelsel.Individuelestelselskunnen daar flink van
afwijken: er zijn stelselsmet veel rneer dan lOTogas, er zijn stelselsmet
enormgroteof juist heelkleine'bulges';schijvenkunnenbijna vlak zijn of
juist wanstaltigkrom - en net als bij mensenis het ook bij sterrenstelsels
niet
gemakkelijkom er éénaante wijzen daídie preciesvoldoetaanhet beeldvan
het gemiddelde.
3.

Schijven

Ik wil mij nu verder koncentrerenop de schijf van een sterrenstelsel,het
onderwerpvan mrjn onderzoek.In het onderzoekaansterrenstelsel-schijven
zijn twee dingen van belang: hoe is de materieover de schijf verdeeld(de
morfologie),en hoe beweegtzij (de kinematika).
3.1 Morfologie
In het midden van de schijf zit bij veel stelselsde hierbovenal genoemde
'bulge'. Het is eenveelrondere,bijna
bolvormigeverdelingvanvooralsterren,
met veel mindergasen stof dande schijf. Hoewelenerzijdsduidelijk zichtbaar
als afzonderlijke morfologischekomponent, is er anderzijdseen vloeiende
overgangtussen'bulge' en schijf. Vooralbij stelselsdie we toevallig recht
tegende zijkant van de schijf aankijkenis de 'bulge' goedte onderscheiden
(zie figuur 1).
In de schijf zelf ztjn vaak spiraal-vormigepatronen te
zien. In ongeveerde helft van alle schijvenis bovendienin het midden een
'balk' zichtbaar.Een balk kan voorkomen
in kombinatiemet een 'bulge'. In
tegenstellingtot de 'bulge' bevateenbalk, behalvesterren,veel gasen stof.
Figuur Zlaateenstelselziendat we (bijna)rechtvanbovenzien,enwaarineen
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Figuur l. Zij-nnzicht van een typisch sterrenstelsel(negatiefbeeld)'In het midden
de 'bulge'. Merk ook op hoe plat de schijf is.
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Figuur 2. Bovenaanzichtvan een sterrenstelselmet een balk (een ander dan in
'bulge' zichtbaar;in de schijf de balk en diverse
figuur l). In het midden is weer de
spiraalarmen.
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3. Schíjven

goed ontwikkelde balk en spiraalstruktuurte zien zijn. Deze figuur laat ook
zien dat de spiraalstruktuurniet altijd de vorm heeft van twee of drie lange,
duidelijke 'armen' die helemaalvan hun beginpunttot aande buitenrandvan
het stelselte volgen zijn (de zogenaamde'grand design' - spiralen). Vaak
is de spiraalstruktuurveel rommeliger, 'vlokkeriger'; men spreektdan van
'flocculente' spiraalstruktuur.Beide door mij
bestudeerdestelselsvertonen
hoofdzakelijk vlokkerige spiraalstruktuur.
3.2 Kínematika

len

In de schijf draait alle materierond het gemeenschappelijkzwaartepunt,en
wel zo snel dat voor elk deeltje- een ster,een gasatoom,of een stofdeeltjekrachtvan de draaiingpreciesin evenwichtis met de
de middelpuntvliegende
zwaartekrachtdie het deeltjeondervindtvan alle anderedeeltjesin het stelsel
samen.Tnnderdraaiingzou de schijf ineenstortennÍur het gemeenschappelijk
zwaarÍepuntvan alle materie,dat in het centrumvan de schijf ligt. De banen
waarin de materie ronddraaitzijn in eerstebenaderingcirkelvormig, maar
kunnen daarvanbehoorlijk afwijken: sterrenkunnenjuist zeer langgerekte
banenbeschrijven(vaak bij benaderingelliptisch,maar nog veel 'wildere'
vormen zijn ook mogelijk), en de bewegingenvan het gasen het stof worden
sterk beinvloed door wrijving, zoals in een vloeistof (de sterrenbewegen
praktischgeheelwrijvingsloos).Afwijkingen van de cirkelsnelheidworden
vooral waargenomenin de buurt van balken en spiraalarmen.Dat is niet zo
verwonderlijk,wantjuist daaris eengroterekoncentratieaanmassaaanwezig,
waardooreen deeltjemeerzwaartekracht'voelt' dan gemiddeld.
3.3 Spíraalstruktuur

nln
0rse

Dit proefschriftgaatvooral over dezeafwijkingen van de cirkelbewegingvan
de materie in de schijf van een sterrenstelsel.Met name probeerik om die
afwijkingen in verbandte brengenmet het ontstaanvan spiraalstuktuur.Er
bestaaneen paar verschillendetheorieënover de aard en oorsprongvan spiraalstruktuurin schijvenvan sterrenstelsels.
Eéndaarvanis de dichtheidsgolftheorie. Deze, op dit momentvrij populaire,theoriestelt dat spiraalstruktuur
veroorzaaktwordt doordater eendichtheidsgolfloopt door de ronddraaiende
materiein een schijf. (Een voorbeeldvan een dichtheidsgolfis geluid. V/anneer er een geluidsgolf door de lucht loopt wordt de lucht plaatselijk een
en op andereplaatsenjuist iets verdund. Als de golf ons
beetjesamengeperst,
oor bereikt gaat het trommelvliesmeebewegenmet de kleine verplaatsingen
van de luchtmolekulendie de golf veroorzaakten horen we het geluid.) In
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de schijf van een sterrenstelselzien we de verdichtingenvan de materie als
de plaatsenwaar de spiraalarmenzich bevinden,en de verdunningenals de
relatief lege gebiedendaartussenin.De afwijkingen van de cirkelsnelheden
die door zo'n golf veroorzaaktworden zijn in principe te meten, en ook te
berekenen,als je tenminsteweet hoe sterk de golf is. Met deze theorie zijn
veel van de waarnemingenaanspiraalstelsels
redelijk goedte verklaren.Wat
niet verklaartis hoezo'n golf eigenlijk ontstaat.Ook
de dichtheidsgolf-theorie
daaroverbestaanweer eenpaarverschillendeideeëndie, behalveop wÍrarnemingen, vooral gebaseerdzijn op de resultatenvan komputer-simulatiesvan
het gedragvan de materiein een schijf van sterrenenlof gas. 7tt is bekend
kan ontstaanals gevolgvan eenverdelingvan de materie
dat spiraalstruktuur
is (zoalsbijvoorbeeldeenbalk), of als gevolgvan
die niet cirkelsymmetrisch
In het eerstegeval is
een botsing of bijna-botsingvan twee sterrenstelsels.
dan natuurlijk de volgendevraaghoe zo'n balk dan weer ontstaat.Daarop
zal ik niet verderingaan;voor het onstaanvan spiraalstruktuur
beschouwik
de aan- of afwezigheidvan een balk (of, meer in het algemeen:een nietcirkelsymmetrische
massaverdeling)
als een gegeven.Er zijn echterstelsels
die wel min of meerduidelijkespiraalstruktuur
hebben,maarwaarbijniet één
van de bovengenoemde
mogelijkeoorzakendaarvooris aante wijzen. Het is
aantwee van zulke stelselsdat ik onderzoekgedaanheb,in de hoop om meer
informatiete krijgen over het ontstaanvan spiraalstruktuur,
door te kijken naar
juist die gevallendie met de bestaande
kennisniet goedte verklarenzijn.

4,

Waarnemingen

Met dit doel heb ik waarnemingen
bewerktdie gedaanzijn aantwee stelsels
die relatief dichtbij staanin het heelal - op afstandenin de orde van enkele
tientallenmiljoenenlichdaar- zodatze aande hemel nog vrij groot lijken
en dus in detail bestudeerd
kunnenworden,waarvanwe bovendiende schijf
onder een hoek van ongeveer45o zien (we kijken er dus schuinbovenop),
die geenbalk vertonenen die geennabijeburenhebbendie de spiraalstruktuur veroorzaaktzoudenkunnenhebben.Dat schuinvan bovenzien van de
schijf is van essentieelbelang,omdat dan de snelheidgemetenkan worden
op elk punt in de schijf, of althansde naar ons toe of van ons af gerichte
komponentdaarvan,via het Dopplereffekt.(Dat is het van geluidsbronnen
welbekendeeffekt dat eentoon,bijvoorbeeldvan eensirene,hogerklinkt als
de bron ervan op je afkomt en lager als die van je af beweegt. Dit werkt
ook voor licht en radiostraling,waarbij het dan de kleur is die verandert.
In vaktaal: de waargenomen
frequentievan de trilling verandert,zowel bij
- 178-
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geluidsgolvenals bij elektromagnetische
golven zoalslicht of radiostraling.)
Gebruik makendvan het Dopplereffektkan de snelheidin de kijkrichting (de
radiëlesnelheid)van sterrenen gasop elk punt in dezeschijvengoedgemeten
worden; zo goed als onze instrumenten,en de Aardatmosfeer!,dat toelaten.
Deze snelhedenzijn gemetenop twee of drie verschillendemanieren,voor
even zovele komponentenvan het bekekenstelsel: met een radioteleskoop
werd het neutralewaterstofgaswaargenomen,
met eeninstrumentdat 'Taurus'
heet het geïoniseerdewaterstofgasen voor één van de twee stelselswerd met
het sterlicht waargenomen.De radioteleskoopis de
een spleet-spektrograaf
WSRT, oftewel de WesterborkSyntheseRadio Teleskoop,de welbekende
rij radioschotelsmet ontvangersop de Drentsehei, die met z'n veertienen
vermogen('gezichtsscherpte')
hetzelfdehoekoplossend
halen als één grote
spiegelmet een middellijn gelijk aan de lengte van de rij (ongeveerdrie
kilometer). Taurus is een vrij nieuw type instrument,waarin twee parallelle, vlakke, halfdoorlatende
spiegelsgebruiktwordenom heel precieséén
(kleur)
enkelegolflengte
door te laten van al het licht dat erop valt, en de
rest te blokkeren. Het wordt achtereenbestaandezichtbaar-licht- teleskoop
gehangen,en het levert afbeeldingen
van het waargenomen
objekt in die ene
golflengtedie de spiegelsdoorlaten.De afstandtussende tweespiegelsis niet
vast, maar heel nauwkeurigregelbaar,en daarmeede doorgelatengolflengte.
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delingvan snelheden
van heet(geibniseerd)
gasover het waargenomen
objekt
in kaartte brengen.Voor éénvan de twee stelselsheb ik ook nog 'klassieke'
spektraopgenomenmet eenspektrograafwaarvande spleetin een aantalverschillenderichtingenover het stelselheenwas gelegd. (In een spektrograaf
wordt licht, dat door een nauwe spleetnaar binnen valt, in al zijn kleuren
(golflengten)ontleed,zoals in een regenboog. De lichtintensiteitbij elke
golflengtewordt geregistreerd.
Doordater eenspleetover het waargenomen
objektgelegdmoetwordengaatbijnaalle informatieover de vorm van het objekt verloren;alleenhet verloopvan de lichtsterktein de richtingvande spleet
is nog terug te vinden in de regenboog-registratie,
die 'spektrum'genoemd
wordt.)

4.1 Lijn en kontinuum
Licht is onderte verdelenin twee soorten,als je kijkt naarde verdelingvan
de intensiteitover alle golflengten:kontinuum-signaal,
waarbij de intensiteit
heel geleidelijk verandertals funktie van de golflengte,en lijn-signaal,dat
juist zeerscherpgepiektrond ééngolflengtewordt uitgezonden.Het licht van
-t79-
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een sterrenstelselis een mengselvan beide soorten: binnenin steÍrenwordt
kontinuum-licht geproduceerd,en het gastussende sterrenzendt lijnstraling
uit. Die lijnstraling bestaatweer uit een aantalspektraalldnenmet verschillende golflengten,welke seriekarakteristiekis voor de stof die ze uitzendt.
wordt met kontinuum-licht
Als die stof (bijvoorbeeldwaterstofgas)beschenen
dat helderderis dan wat ze zelf uitzendt, dan wordt uit het kontinuum juist
licht 'weggevangen',of geabsorbeerd,
bij preciesdezelfdegolflengtenals die
van het uitgezondenlicht. Uitgezondenspektraallijnenworden ook wel emissielijnengenoemd;de 'gaten' die achterblijvenin kontinuumwaaruit licht
is weggevangennoemtmen absorptielijnen.Sterlichtheeft een spektrumvol
absorptielijnen,doordathet kontinuumdat diep in het hetebinnenstegeproduceerdwordt op zijn weg naarbuitendoor dikke lagenkoelergasheenmoet
die zelf geenof veel minder licht geven,zodater door alle stoffendie daarin
zitten (waterstof,helium, ijzer,en nog veel meer) 'hapjes'uit het kontinuum
genomenworden.
wordt in het licht
Voor het metenvan snelhedenvia Doppler-verschuiving
van de te bestuderenbron eensterrenstelsel,
bijvoorbeeld van eenbepaalde
spektraallijnheelpreciesde golflengtegemetenen vergelekenmet die welke
in het laboratoriumgemetenwordt, dat wil zeggen: als de stof die de lijn
uitzendt of absorbeertstil staatten opzichte van de waarnemer. Het gemeten golflengteverschilis een direkte maat voor de snelheidvan de bekeken
bron. Mtjn waarnemingenmet de WSRT zijn gedaanaande emissielijnmet
een golflengtevan ongeveer2l cm, uitgezondendoor neutraalwaterstofgas
(in het astro-jargon'H I' ("Ha-één")genoemd);voor de Taurus-gegevens
is
wordt
de sterksteemissielijngebruiktdie in het zichtbaregolflengtegebied
Ha-lijn, met een
uitgezondendoor geibniseerdwaterstofgas,
de zogenaamde
rust-golflengtevan 656.3nm. Met de spektrograafis een stuk spektrumopgenomenin het blauw-groenegebiedvan het zichtbarelicht, waarin in het
sterlicht een groot aantalabsorptielijnenvoorkomt, onder anderede sterkste
van neutraalmagnesiumbij 517 nm, één van de allersterkste
absorptielijnen
in sterlichtin het hele zichtbare-licht spektraalgebied.

4.2

CCD-opnamen

Tenslottezijn van beidestelselsgewoneafbeeldingengemaakt,zondersnelheids-informatie,in vier verschillendekleurenzichtbaarlicht. Die zijn niet
opgenomenop een fotografischeplaat, maar op een CCD, een soort digitale
fotografischeplaat, \ryaarmee
de lichtintensiteitop een groot aantal diskrete
punten in de afbeeldingdirekt omgezetwordt in elektrischelading, en die
- 180-
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lading weer, langs elektronischeweg, in een getal: hoe helderderhet licht,
hoe groter het getal. Dat biedt onder anderehet voordeeldat zo opgenomen
beeldendirekt geschiktzijn voor bewerkingmet de komputer. (CCD's zijn
tegenwoordigvrij gewonedetektorenvoor licht; iederemodernevideo-kamera
is ermee uitgerust.) Eén van de twee stelsels,NGC 4736, kon niet in zijn
geheel op de gebruikte CCD worden afgebeeld,door een kombinatie van
relatievenabijheidvan het stelsel(waardoorhet erg groot lijkt aande hemel),
de vergrotingsfaktorvan de gebruikteteleskoopen de grootte van de CCD
zelf. Daardoorhad ik alleenvan de binnendelenvan dit stelselCCD-plaades
beschikbaar. Het anderestelsel, NGC 3310, is afgebeeldmet een andere
teleskoop en op een grotere CCD, en bovendien staat het driemaal zover
bij ons vandaanals NGC 4736, terwijl het van zichzelf ook nog eens wat
kleiner is. Op het CCD-beeldmateriaal
dat ik hiervanheb is zodoendewel
het hele stelselte zien, en een royaal stuk omringendehemel (dat laatsteis
van belangbrj de noodzakelijkebewerkingenvan de plaatjes). Vrij nieuw
aan dezeCCD-opnamenis dat twee van de vier gebruikte kleuren erg rood
zijn. In die kleurenwarende vroegergebruiktefotografischeplaten,en ook
de oudereelektronischedetektoren,niet erg gevoelig. Juist in rood licht zie
je echtervan eensterrenstelsel
vooralde oudesterren,die veruit het grootste
deel van de massavan het stelseluitmaken.Daaromzijn afbeeldingenin het
rodedeelvan het zichtbarelicht, en tegenwoordigzelfsin het nabijeinfrarood
(nog roderdanrood;voor het menselijkoog niet meerte zien)eenbelangrijke
bron van informatieover sterrenstelsels.

4.3 Bewerkingvan de waarnemíngen
De resultatenvan de hierbovenbeschrevenwaarnemingenkunnenniet zonder meer gebruiktwordenom konklusiesuit te trekken. De ruwe gegevens
moetenwordengekorrigeerdvoor stoorsignalen
en voor vervormingendoor
de instrumentenwaarmeeis waargenomen,
en ze moetenwordengeijkt (dat
wil zeggendat instrumentelegrootheden,bijvoorbeeldelektrischespanning,
wordenomgezetin fysischegrootheden,
zoalsstralingsintensiteit).
Tenslottewordt uit de zo goedmogelijk gekorrigeerdeen geijkte gegevens
de informatiegehaalddie voor het onderzoeknodig is. In mijn geval zijn
dat kaartenvan de verdelingvan de totalelicht- of radio-intensiteitover een
gas,of de sterren,op elk
sterrenstelsel
en de snelhedenvan het waargenomen
punt in het stelsel.De nauwkeurigheid
waarmeedie bepaaldkunnenworden,
en het deelvan het stelselwaarvoordat kan,wordenbegrensddoor de precisie
en degevoeligheidvanhetgebruikteinstrument:fijnedetailsin eenafbeelding
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of een spektrumzijn niet meer van eenenkel punt te onderscheiden,
zelfs als
ze een hoge intensiteit hebben,als ze veel kleiner zijn dan het oplossend
vermogen (de 'gezichtsscherpte')van het instrument,en al te zwak signaal
'verzuipt in de ruis', zoals
iedere(auto-)radio-luisteraar
weet. Overigens
wordt de scherptevan een afbeeldingin zichtbaarlicht, gemaaktvanaf het
oppervlak van de Aarde, vrijwel altijd bepaalddoor de bewegingenvan de
'seeing'.
lucht, de zogenaamde
Voor de CCD-afbeeldingenen voor de radio-gegevensis goed bekend
hoe ze het bestebewerkt kunnen worden. Voor dezegegevensvolstaathet
daarom te zeggen dat ze 'op de standaard-manier'zijn verwerkt. Voor de
gegevensvan Taurusgeldt dat niet, of veel minder: dit is een vrij nieuw
soort gegevens,waarmeenog niet zoveel ervaringis opgedaan. Een niet
onbelangrijkdeelvanmijn onderzoekis danook het'gevechtmetde gegevens'
van Taurusgeweest. Tnwel het instrumentzelf alsookde waarneem-procedure
was, en is nog steeds,wel voor enigeverbeteringvatbaar.Bijvoorbeeldde
internereflektiesvan licht in het instrument,waardoorje behalvede gewenste
afbeeldingvan het objekt ook een (lichtzwakker)spiegelbeeldervan op de
detektorkrijgt, zijn een niet geringe 'kinderziekte'van het apparaatzelf.
Ook is pas in de loop van een aantaljaren, na een aantalwaarneem-sessies
en de erop volgendegegevensverwerkingsfase,
preciesduidelijk geworden
welke gegevenser opgenomenmoetenworden,naastde waarnemingenvan
de sterrenkundige
objektenzelf, om alle nodigekorrektiesen ijkingen goed
te kunnen doen. Dit heeft zo lang geduurdomdat Taurusniet voortdurend
achterde teleskoophangt,en omdater maareenvrij klein aantalmensenmet
dezegegevenswerkt. Ik mag mij dan ook, naarik meen,nu expertnoemenop
het gebiedvan het verwerkenvan gegevensvan dit type - waardevolle,maar
helaasniet makkelijkte verwerkengegevens,
opgenomenmet een(te) weinig
gebruiktinstrument.

4.4 Resultatenvan de waarnemingen
Uit de gekorrigeerdeen geijkte gegevenswordt vervolgensde informatie
gehaalddie voor hetonderzoeknodigis. Bij deradio-en deTaurus-gegevens
is
dateentweetalkaartenvanhet stelsel,éénvande verdelingvan de helderheid,
die rechtevenredigis met de verdelingvan het gas,en éénvan de verdeling
van de radiëlesnelheidvan het gas. Van de CCD-opnamenkttjg je alleende
verdelingvan het sterlichtover het stelsel,in eenaantalverschillende
kleuren.
De spektraleverenhet verloopvan snelheiden van snelheidsdispersie
(= de
spreidingin de snelheid)langseenlijn door het centrumvan het stelsel.Met
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namelijk de hoek waaronderwe de schijf zien (de inklinatie;eigenlijk is dit
de hoektussenhet hemelvlaken de schijf)en de hoekin het hemelvlaktussen
de Noord-richtingen de langeasvande ellipsvormdie we zien van de (ronde)
positiehoekvan
schijf doordatwe er schuinbovenopkijken, de zogenaamde
'de positiehoek'. De inklinatieen de positiehoekzijn
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zowel uit de morfologieals uit de kinematikavan een stelselte bepalen;de
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worden
de morfologie
als funktie van de afstandtot het middelpuntvan het stelsel,door ellipsenaan
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van de gasverdeling- met helderhedenin een aantalverschillendenauwe
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naar buiten meestalaf. Alle puntenmet helderhedenin een bepaald,klein,
interval liggen daarom,voor een schuinvan boven gezieneschijf, ruwweg
op een ellips.) De verhoudingvan de lengtenvan de lange en de korte as
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4.6 NGC 4736
Bij NGC 4736leverende gegevensgeenecht nieuweinzichtenop: ze bevestigen, met hogereprecisieen gevoeligheiddanbij vroegeremetingen,in grote
lijnen het bestaandebeeldvan dit stelsel.Wel maakik dit beeld vollediger en
preciezer:zo weet ik zeker dat ik de hele buitenring detekteerin H I, en de rotatiekrommeen het verloopvan positiehoekmet de afstandtot het middelpunt
van het stelselzijn nu nauwkeurigeren gedetailleerder
bepaalddan voorheen.
De tweebelangrijksteresultatenvan het H l-werk zijn dat de rotatiekromme
in de buitengebiedendaalt en dat de gemetentotale massaerg laag is voor
dit type stelsel.7n'n dalenderotatiekrommeis nogalbijzonder;bij veruit de
meestestelselsis de gemiddeldecirkelsnelheidin de buitendelenongeveer
konstant,onafhankelijkvan de afstandtot het middelpuntvan het stelsel.Uit
dezetwee resultatenmag afgeleidworden dat NGC 4136 vermoedelijkmaar
weinig 'donkerematerie'heeft.
- Taurus- waarnemingen
De belangrijksteresultatenuit de zichtbaar-licht
werk, CCD-plaadesen spektra zijn spiraalstruktuur
in het stof in de binhebbenover het alnendelenvan het stelsel(erg bijzonder:binnengebieden
gemeenhelemaalgeenstof!) en de bevestigingdat de sterrenin de binnenste
gebiedenniet cirkelsymmetrischverdeeldzijn (met anderewoorden: ze zitten
in eenbalk-achtigestruktuur),wat kort geledenook al gevondenwas door anderen. Systeem-en cirkelsnelhedenvan gasen sterrenkomen onderlinggoed
overeen,en ook met de radio-gegevens.
Het bleek niet mogelijk om uit deze
gegevenseen beterewaardevoor de inklinatie af te leiden dan de al bekende,
c.q. geschatte.Ik bevestigde bestaandeschattingen,zonderdie te kunnen
verbeteren. Voor de positiehoekvind ik uit de morfologie waardendie iets
verschillenvan die uit de kinematika,zowel voor het gas(H I en Ho) als voor
de sterren.Ook vind ik verschillenin positiehoektussende sterrenenerzijds
en het gas anderzijds,en dat dan zowel voor de morfologischeals voor de
kinematischewaarde.Al dezeverschillenwijzen erop dat de massaverdeling
in dit stelselniet puur cirkelsymmetrisch
is.
4.7 NGC 33r0
Bij dit stelselzijn vooral de door mij bewerkteradio-en Taurus-waarnemingen
ofwel helemaalnieuw (radio),ofwel op zijn minsteenwaardevolleaanvulling
van het bestaandemateriaalen eenbevestigingdaarvan(Taurus).De CCDopnamenlaten weinig nieuws zien,maar zijn wel veel geschiktervoor verwerking met de komputer, en daarmeegebruik bij het modelleerwerk(zie
hieronder),dan bestaandeafbeeldingenop fotografischeplaat. Met name de
- 184-
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(H t) in NGC 3310, bij een
Figuur 3. De verdelingvan neutraalwaterstofgas
vermogenvan I boogminuut(aangegeven
ruimtelijkoplossend
doorde gearceerde
vande figuur).Let op de HI-'vinger'rechtsboven,
cirkelin de linksonderhoek
en
hetgasrechtonderhetmiddenvanhetstelsel.
H l-kaarten,gemaaktvan de gegevensna kunstmatige'versmering' naar een
lager ruimtelijk oplossendvermogen(gedaanom de zichtbaarheidvan zwak
signaalte verbeteren;je offert dan oplossendvermogenin de gegevensop
voor gevoeligheid)gaveneen vrij spektakulairnieuw beeld van dit stelsel.
Figuur 3 laat dat zien: dit stelselis bepaaldgeenbraaf, cirkelsymmetrisch
De HI-'vinger' die in figuur 3 te zien is aan de rechtsschijf-sterrenstelsel.
bovenzijde van wat je de 'normale schijf' zou kunnen noemen heeft een
in zichtbaarlicht, en wel bij preciesdezelfdepositiehoek.In H I
tegenhanger

-185-

Samenvattingin het Nederlands

is deze struktuur echter bijna drie keer zo lang als in zichtbaarlicht. Ook
voor anderedetails, zichtbaarop foto's of CCD-opnarnen,zijn er tegenhangersin neutraalwaterstofgas,zij het niet altijd zo spektakulairals de 'vinger'.
Vanwegedezeafwijkingen is voor dit stelselde standaard-behandeling
met
ellips-aanpassingen
aan de helderheidsverdeling
en ringen-analysevan het
snelheidsveld,
zoalsdie hierbovenis beschrevenvoor NGC 4736,misschien
wel niet zo erg nuttig voor het afleidenvan de waardenvan de globale parameters.Uit alles- de kaartin figuur 3, en nog veel meer- blijkt dat we hier
te maken hebbenmet een objekt dat ontstaanis uit een botsing tussentwee
sterrenstelsels,
in het nog niet zo heel veÍre verleden(voor sterrrenkundige
begrippen,dan: zo'n l0 tot 100miljoenjaar geleden).Zn'n stelselheet,in
hetjargon,een 'merger',in het Nederlands
te vertalenmet'menger'. Tnals
gemeldin paragraaf3.3 is zo'n gebeurteniséén van de mogelijkeoorzaken
van het ontstaanvan spiraalstuktuur
in de schijf van eensterrenstelsel.
'menger'
(In de omgevingvan zo'n
neemtmen vaaksliertenen bogenvan
sterrenwaar. Ze ontstaanten gevolgevan de botsingvan de twee stelsels,
zoalsook komputersimulaties
laten zien. Dergelijkestrukturenzien we ook
op lang belichtefoto's van NGC 3310 en op onzeCCD-opnamen.Omdat
de CCD-opnamengevoeligerzijn dan de ouderefoto's wetenwe nu vrijwel
zekerdat zowel de foto's alsde CCD-plaatjesechtàlle lichtzwakkestrukturen
latenziendie er zijn in de omgevingvan NGC 3310.)
Naderebeschouwingvan de gegevenslaatzien dat éénkant van het stelsel
- ruwweg de rechterhelftin figuur 3 - door de botsingveel meeris aangetast
dan de anderehelft. Het bleek mogelijk om de radiëlesnelhedenvan het H t
in de relatiefonverstoordehelft toch nog redelijk betrouwbaarte analyseren
met de ringen-methode.
Dit leverteenwaardevoor de inklinatieop die nogal
afwijkt van die welke in eenaantalmorfologischestudiesgevondenzijn. De
positiehoekuit deradio-gegevens
kinematische
is redelijkin overeenstemming
met vroegereresultaten,zowel kinematischals morfologisch,al washet mÍtar
omdatalle gevondenwaardeneengroteonzekerheidhebben.Uit de Taurusgegevenskomt een Ha-snelheidsveld
te voorschijndat zó afwijkt van wat je
ziet als het gasmin of meerin cirkelbanenbeweegt,dat het zinloosleek om
daaropde ringen-analyse
los te laten (die hele methodeis gebaseerdop de
aannamedat de bewegingenniet al te veel afwijken van cirkelbanen).Enig
experimenteren
met het programmaRoTCUR,
losgelatenop dit snelheidsveld,
bevestigdedat vermoeden.Op plaatsenwaar vroegeral de radiëlesnelheid
gas is gemeten(o.a. door mrjn promotor,Piet van der
van het geïoniseerde
Kruit, in 1975)blijken die ouderemetingengoed overeente komen met de
waardendie uit de Taurus-gegevens
wordengevonden.
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Modellen

Al deze waarnemingenzijn gedaanmet het uiteindelijk doel - zoals bij veel
wetenschappelijkwerk - om de geldigheidvan eenbepaaldetheoriete toetsen
aan de praktijk. In dit geval willen we weten of de dichtheidsgolven-theorie
voor spiraalstruktuurin de schijven van sterrenstelsels
en bestaandeideeen
over het ontstaandaarvaneengoedeverklaringbiedenvoor wat we wÍIarnemen
aan de twee praktijk-gevallenNGC 4736en NGC 3310, die uitgekozenzijn
om redenendie hierbovenuiteengezetzijn (zie paragraaf3.3). Om de theorie
te testenworden modellengemaaktvoor de waarnemingen,dat wil zeggen:
uitgaandevan de theoriewordt uitgerekendhoede waarnemingeneruit zouden
moetenzien als de theorieklopt. Die modellenworden vervolgensmet de
waarnemingenvergeleken. Helaas is bij het maken van de modellen een
nodig, van twee verschillendesoorten: ten eerste
aantalveronderstellingen
van het objekt, ten tweede vereenvoudiginover onbekendeeigenschappen
gen die noodzakelijk zijn om het model zelf hanteerbaaren begrijpelijk te
houden. Een voorbeeldvan de eerstesoort is de verhoudingtussende hoeveelheiduitgestraaldlicht en de massavan de sterrendie het uitstralen,de
'massa-lichtkracht-verhouding',
zogenaamde
kortweg'M I L ratio' genoemd.
Van de tweede soort is de vorm van het zwaartekrachtsveld
een goed voorbeeld.
vergelijkzijn gemaakt
De modellenwaarmeeik mijn waarneemresultaten
van
Parijs-Meudon. De leibij de DEMIRM-groep aan de sterrenwacht
ding van deze groep heeft Dr. FranEoiseCombes, die ook referent is van
dit proefschrift. Bij het makenvan een model gaanzij uit van een gegeven
('potentiaal'),veroorzaaktdoor de sterrenin het stelsel,
zwaartekrachtsveld
en berekenendan hoe het gas in het stelselzich gedraagt,dat wil zeggen:
hoe het beweegten waar het terechtkomt, op elk moment in de simulatie
(het gedragvan het gas wordt gevolgdgedurendeeen bepaaldetud). Esof met een
sentieeldaarbijis de vorm van de potentiaal:cirkelsymmetrisch,
niet-cirkelsymmetrische
komponent,en in het laatstegeval: hoe sterk,en met
welke vorm? Ook de hierbovengenoemdeM f L-verhoudingis van belang,
als de vorm van de potentiaalwordt afgeleiduit een gemetenverdelingvan
sterlicht- en alsje eenrealistischmodelwilt makenis dat een goedemanier
om een potentiaalte kiezen. Deze modellen zijn zeer geschikt voor vergelijking met mijn resultatenuit de waarnemingen,omdat die hoofdzakelijk
gedaanzijn aanhet gasin de stelsels.
Het resultaatvan het modelleerwerkbestaatuit een serie momentopnamen van het gas, gescheidendoor een bepaaldtijdsinterval. Op een aantal
een aantalkaarten
tijdstippenin de simulatiewordt van die momentopnamen
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gemaakt,onder anderevan de verdelingvan het gas en van de verdeling van
de radiëlesnelheiddaarvan,op preciesdezelfdemanierals waaropdat voor de
waarnemingenis gedaan. Dezemodel-kaartenwordenuiteindelijk vergeleken
met de waargenomenkaarten.

5.1 NGC 4736
Voor NGC 4736 heb ik gebruik gemaaktvan een bestaandmodel, gemaakt
in 1988. Hierin bestaatde potentiaaluit een cirkelsymmetrischdeel, met
daarbovenop,
bij wijze van relatiefkleine verstoring,eenelliptischdeel,dat
langzaamronddraait. De elliptischekomponentis alleen aanwezigin een
bredering rond het centrum;dichtbij het middelpuntvan het stelselen ver
ervandaanis de potentiaalpuur cirkelsymmetrisch.De overgangentussen
cirkelvormig en elliptisch zijn heel geleidelijk. Deze vorm van de potentiaal is afgeleiduit gepubliceerde
resultatenvan metingenvan de helderheid
van het sterlichtals funktie van de afstandtot het middelpuntvan het stelsel
(Kent, 1987),en onderaanname
vaneenM I L-verhouding
van 1. De snelheid
waarmeehet elliptischedeel ronddraaitis afgeleiduit weer anderegepubliceerderesultatenvoor dit stelsel(Buta, 1988).Met dit modelvoor het stelsel,
dat dus gebaseerd
is op waarnemingen,
is vervolgensop een superkomputer
uitgerekendhoehet gasin het stelselreageertop de 'opgedrongen'potentiaal.

5.2 NGC 33IO
Voor dit stelselis een geheelnieuw model gemaakt. De potentiaalis berekend uitgaandevan de volledige,tweedimensionale
lichtverdeling- een
CCD-opnamevan het stelselin nabij-infraroodlicht, gemaaktop de Kisosterrenwachtvan de Universiteitvan Tokio, Japan,door Dr. V/im van Driel,
ook referentvan dit proefschrift- en onder een redelijke aannamevoor het
verloop van de M I L-verhoudingmet de afstandtot het middelpuntvan het
stelsel.De draaisnelheid
van het niet-cirkelsymmetrische
deel van de potentiaal werd nu bepaalddoor eenheleboelverschillendewaardente proberenen
te zien welke een gasverdelingopleverdendie redelijk overeenkomtmet de
waarnemingen.Dit bleek een goedgemotiveerdekeuzemogelijk te maken.
De zo geselekteerde
waardekomt bovendiengoedovereenmet de waardedie
Van der Kruit al in 1976afleiddeuit heelanderegegevensvan dit stelsel.
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6.

Resultaten

Zr.als hierboven al verteld werden kaarten vergelekenvan de verdeling van
gas en van de de radiëlesnelheiddaarvan,zoalsdie werdenverkregenuit de
waarnemingenenerzijdsen uit de simulatiesanderzijds.Eerst werd bekeken
voor welk tijdstip in de simulatie de gasverdelingin het model het beste
overeenkomtmet de waargenomenverdeling. Voor dat tijdstip werden vervolgensook de snelheids-kaarten
met elkaarvergeleken.Voor NGC 4736kon
dat nauwkeurigerworden gedaandan voor NGC 3310, omdat in het model
geen rekeninggehoudenis met de vrij recente'menger'. De model-kaarten
moetenworden'gekanteld'engedraaidnaardezelfdeinklinatieen positiehoek
moet bij de
als de waargenomenschijf, en de waargenomensysteemsnelheid
(zie
paragraaf4.5 voor
berekendesnelhedenin het stelselzelf wordenopgeteld
eenuitleg van dezetermen).Daarbij ontstaatdan meteenal enigespeelruimte
en modellen,doordatde waardenvan
in de vergelijkingtussenwaarnemingen
niet oneindigpreciesbepaaldzijn.
die parameters
6.r

NGC 4736

Voor dit stelselbleek het mogelijk om uit een preciesevergelijkingvan het
gemodelleerdeen het waargenomensnelheidsveldde (kinematische)positiehoek te bepalenvoor het binnenstedeel van het stelsel,waarvoor gedetailleerdegegevensbeschikbaarzijn (zowelmodellenals waarnemingen).De
wordt afgeleidis
inklinatiezoalsdie uit verschillendesoortenwaarnemingen
zó onzekerdat het niet mogelijk is een beterewaardete bepalenuit vergelijking met de modellen;ik heb hiervoorbij de vergelijkingeen vastewaarde
aangehouden
die redelijkgeachtmag worden,zowel op grondvan mijn eigen
als op grondvan het werk van anderen.
waarneemmateriaal
6.2 NGC 33I O
7-oalsuitgelegdin paragraaf4.7 is dit stelselhet produkt van eenbotsing,die
nog niet zolanggeledenplaatsvond.Wel zo lang geledendat de twee botsers
zijn, maarkort genoeggeledenom in
niet meer afzonderlijkte onderscheiden
en rondde schijf nog allerleioverblijfselente kunnenzienvandat voorval. Dit
maaktde modelleringop de hier gedanemaniereenbeetjeonzeker,omdat de
effektendie specifiekdoor de botsingveroorzaaktwordenniet in de simulatie
worden meegenomen(eigenlijk zou je de hele botsing moeten modelleren,
maar afgezienvan het feit dat dat een heidenskarwei is - een proefschriftonderzoekop zich - weten we ook niet hoe de twee objektendie met elkaar
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in botsing gekomenzijn eruit zagen,en hoe de botsing preciesverlopen is).
Toch is het niet a priori onzinnig om ook dit stelselte modellerenzoals we
gedaanhebben: uitgaandevan de verdelingvan de massazoals we die zien
weergegevenin het sterlicht,berekenenwat dan de te verwachtenreaktie is
van het gas. En inderdaadlaat de vergelijking van de waarnemingenmet een
aantalverschillendemodelleneenop zijn minst redelijke overeenkomstzien.
Een grote handicaphierbij is wel de hoogstonzekereinklinatie: op grond van
van mijzelf en van anderen,kun je zeggendatzo'n
allerlei waarnemmateriaal,
waarde
beetjeelke
tussende, zeg,2Ooen 55oredelijk is. En dat scheeltenorïn
voor de vorm van de potentiaal,die afgeleid wordt uit een CCD-opname
naarinklinatie0'. BU wijze van
door die 'terug te kantelen'(de-projekteren)
leerzaamexperimentmaaktenwe een simulatie met een potentiaal,afgeleid
met eenhoge waardevoor de inklinatie(namelijkdie welke ik zelf vond uit
van de 'onverstoorde'helft van het H t-snelheidsveld;
zie
de ringen-analyse
paragraaf4.7), die we vervolgensdraaidenover 90o in positiehoek, dat wil
zeg9eniwe draaienhet stelselin dezesimulatieeenkwartslagten opzichtevan
de wareligging aande hemel. Het ideeachterdeze,op het eerstegezichtnogal
drieste,ingreepis, dat dit belangrijkeniet-cirkelsymmetrische
komponenten
in de potentiaalgeeft in ruwweg dezelfderichting als bij de-projektiemet een
lagereinklinatieen zonderveranderingvan de positiehoek.En ook met deze
gedraaidepotentiaalvindenwe goedeovereenstemming
tussenhet model en
grond
van
verkregen
resultatenkunnen
de waarnemingen!Op
de door ons
we daaromniet veel meer zeggendan dat de gevolgdemethodein iedergeval
aardiggoedwerkt, ook voor zo'n 'raar geval' als NGC 3310.

7.

Konklusies

in geïsoleerde
sterWat leertdit allesnu over het onstaanvan spiraalstruktuur
voorbeelden,
NGC 4736en NGC
renstelsels?De twee door mij bestudeerde
inzichten.In
3310,blijken goedbegrepente kunnenwordenmet de bestaande
NGC 4736 blijkt in de binnengebieden
eenbalk-achtigestruktuurte zitten,en
Dit blukt
ook verdernaarbuitenis de schijf niet helemaalcirkelsymmetrisch.
pasalsje dit stelselheelgrondigbestudeert;
het was speciaaluitgezochtvoor
dit onderzoekomdat het op het eerstegezichtjuist geen balk-achtigestrukturen vertoont. Uit komputersimulaties
is bekenddat eenkleine afwijking van
(potentiaal)voldoendeis voor het laten
cirkelsymmetriein de massaverdeling
ontstaanvan spiraalstruktuur.De waargenomenstruktuurin NGC 4736 kan
daaromgeheelverklaardwordenuit de afwijkingenvan cirkelsymmetrievan
de massaverdeling
in de schijf. Voor NGC 3310 is nu volledig duidelijk dat
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we te maken hebbenmet een 'menger' - en een krachtiger aanleidingvoor
het onstaanvan spiraalstruktuuris haastniet denkbaar.
De resultatenoverziendekan gesteldworden dat van de oorspronkelijke
doelstellingenvan dit onderzoek:het toetsenvan de dichtheidsgolven-theorie
voor spiraalstruktuuraaneentweetalpraktijkgevallen,en meerte wetenkomen
over het (de) mechanisme(n)van het ontstaanvan spiraalstruktuur,in ieder
geval de eerste gehaald is. En wat de tweede betreft: het ontstÍum van
spiraalstruktuurblijkt voor beidebestudeerde
objektengoedte begrijpenmet
de hieroverbestaandeideeën,wat we van te voren niet wisten. Blijft over dat
we met dit onderzoekniet echt iets nieuwsgeleerdhebbenover (het ontstaan
van) spiraalstruktuurin de schijvenvan sterrenstelsels.Dat is misschien
jammer,maarook dat leertons iets,namelijkdat met de hier gevolgdeaanpak
en met de nu bestaandeapparatuur,technieken,methodenen theorieover dit
onderwerpmogelijk niet veel wezenlijknieuwsmeerte lerenis.
Ik hoop in dezesamenvatting
eenredelijk ideegegevente hebbenvan het
onderzoekdat ik gedaanheb. Wie echthet naadjevan de kous wil wetenkan
na lezing hiervantwee dingendoen: mij om meer uitleg vragen(die zal ik
gaarnegeven,te gelegenertijd), of mijn hele proefschriftgaanlezen.

Groningen,6maart 1995
PieterMulder.
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