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Deel I
ONTSTAAN, LEVEN EN DOOD VAN
STERREN

Henny Lamers, Sterrenkundig Instituut
en SRON Lab. voor Ruimte-onderzoek,
Utrecht

1 Inleiding
Sterren leven niet eeuwig: ze ontstaan, leven een lange tijd, en sterven. Gedu-
rende hun leven kunnen ze helderder en zwakker worden, krimpen en uitzet-
ten, heter en kouder worden, materie uitstoten of ontploffen. Deze evolutie
van sterren is het gevolg van natuurkundige processen die zich in de ster
afspelen.

De evolutie van sterren gaat zeer langzaam en voltrekt zich op tijdscha-
len van miljoenen tot miljarden jaren. Dat is veel langer dan een mensen-
leven: we kunnen dus niet afwachten en kijken hoe een ster evolueert. Toch
kunnen we uit waarnemingen een heleboel to weten komen over de evolutie
van sterren. We kunnen dit vergelijken met het probleem van hypothetische
ruimtewezentjes die het leven van mensen willen bestuderen maar slechts een
dag op aarde kunnen verblijven. Zij zullen mannen en vrouwen zien, grote
en kleine mensen (volwassenen en kinderen), sterke rechte volwassenen en
zwakke grijsaards. Misschien zien ze op die dag een paar mensen sterven en
het zal hun opvallen dat het vooral grijze volwassenen zijn. Misschien zien
ze ook een paar geboorten en het zal hun opvallen dat de nieuwe mensen
altijd heel klein zijn. Als ze terug zijn op hun eigen planeet kunnen ze uit de
veelheid van gegevens van die ene dag afleiden dat de mensen kennelijk klein
geboren worden en omdat er ook veel grote mensen waren moeten de mensen
kennelijk groeien in hun leven. Uit de statistiek van aantallen grote en kleine
mensen kunnen ze zelfs afleiden hoe snel mensen groeien, en uit het aantal
geboorten en sterfgevallen per mens per dag kunnen ze berekenen hoe oud
de mensen gemiddeld worden.
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Zo werkt een astronoom ook. Hij neemt allerlei soorten sterren waar,
van rode en blauwe reuzen of superreuzen tot witte dwergen en pulsars.
Hij moet proberen die to verklaren als verschillende fasen in de levensloop
van sterren van verschillende massa's. Daarbij heeft de astronoom een heel
belangrijk hulpmiddel: hij kept de natuurkundige processen die in sterren
kunnen optreden en daaruit kan hij dan ook voorspellingen doen over de to
verwachten ster-evolutie. Die voorspellingen, gebaseerd op berekeningen van
wat er in de ster kan gebeuren, moet hij vergelijken met waarnemingen. Als
zijn voorspellingen kloppen met de waarnemingen is zijn idee over de ster-
evolutie waarschijnlijk korrekt. Als de waarnemingen niet kloppen met de
theorie dan moet hij zijn ideeen over ster-evolutie bijstellen.

In het eerste deel bespreek ik een aantal grondslagen van de ster-
evolutie. Het tweede deel gaat over de berekende en waargenomen evolutie
van sterren van verschillende massa's. Ten slotte bespreek ik het einde van
de sterren.

Ik zal in dit artikel het symbool O gebruiken voor de zon. De meeste
eigenschappen van sterren, zoals de massa en de straal, druk ik uit t.o.v. de
waarden bij onze Zon: bijvoorbeeld M = 2Mp voor een ster die 2 maal zo
zwaar is als de Zon. Alle temperaturen worden uitgedrukt in graden Kelvin.
Men kan de temperatuur in Kelvin ook naar graden Celsius omrekenen door
er 273 van of to trekken.

2 Wat kunnen we van de sterren meten?
2.1 Helderheid, kleur en temperatuur
Sterren aan de hemel hebben een groot bereik van helderheden. Tussen de
heldersten, die we met het blote oog kunnen zien, en de zwaksten, die alleen
met grote telescopen en gevoelige instrumenten zijn to meten, ligt een factor
1010 in helderheid.

Wanneer de helderheid van sterren wordt gemeten door verschillende
filters die alleen licht van een bepaalde kleur of golflengte-barid doorlaten,
dan kan heel secuur de kleur van de ster worden bepaald. Als dit gebeurt met
filters over het hele golflengte bereik van ultraviolet (UV) via zichtbaar licht
tot infrarood (IR), dan kan de "energie-verdeling" of het spectrum van de ster
worden bepaald. Uit de kleur of het spectrum kan de temperatuur van de ster
worden afgeleid. Dat is dan de temperatuur van de buitenlaag van de ster die
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Figuur 1: De straling van sterren van verschillende temperaturen. Hete ster-
ren zoals Rigel zijn blauw-wit van kleur en zenden veel UV straling uit. Koele
sterren zoals Betelgeuze zijn rood van kleur en zenden vooral zichtbaar licht
en infrarood straling uit

het licht uitzendt: dit wordt de effectieve temperatuur, Tef f , genoemd. Dit is
geillustreerd in Figuur 1. Hoe roder de ster, des to koeler; hoe blauwer de ster,
des to heter. De koudste sterren (rode superreuzen) hebben een oppervlakte
temperatuur van Tiff = 2500 K, de heetste sterren (witte dwergen) hebben
Te ff = 150.000 K. De zon is een vrij koele gele ster met TT f f = 5770 K. (In
werkelijkheid moeten de kleuren van sterren eerst gecorrigeerd worden voor
de verroding t.g.v. interstellair stof voordat de Tiff bepaald kan worden).
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Figuur 2: De afstands bepaling van sterren door middel van parallax meting.
Door de beweging van de aarde om de zon zien we dichtbij staande sterren
bewegen t.o.v. de verre achtergrond sterren

2.2 De afstanden van sterren
De afstanden van de dichtstbij zijnde sterren tot ongeveer 100 lichtjaar (1
lichtjaar (lj) = 9.46 x 1015 m.) kunnen worden gemeten met behulp van de
"parallax". Door de beweging van de aarde om de zon beschrijven de dichtbij
staande sterren jaarlijks aan de hemel een heel kleine ellips ten opzichte
van de achtergrond sterren. (Fig 2).Dit is to vergelijken met de schijnbare
beweging die uw duim maakt ten opzichte van de achtergrond als U met
"een" oog naar uw duim kijkt op armlengte afstand en dan uw hoofd een
klein beetje naar links of rechts beweegt. Hoe verder uw duim, hoe kleiner
de uitslag van de schijnbare beweging. Zo ook kan men uit de grootte van
de ellips van dichtbij staande sterren de afstand meten. Dat is tot nu toe
gedaan voor ongeveer 6000 sterren, maar de Hipparcos satelliet van ESA zal
dit aantal binnenkort uitbreiden tot 100.000!
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Van verder weg staande sterren wordt de afstand indirect bepaald.
Hierbij neemt men aan dat twee sterren met precies hetzelfde spectrum ook
evenveel licht uitzenden, d.w.z. dezelfde intrinsieke helderheid hebben. Als
de schijnbaar helderste een gemeten afstand heeft d.m.v. parallax-bepaling
dan kan uit de schijnbare helderheidsverhouding van die twee sterren ook de
afstand van de andere ster worden afgeleid. Immers, de op aarde gemeten
helderheid is dan omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot
de sterren.

De dichtstbij staande ster (Proxima Centauri) heeft een afstand van
4.37 1j. De verst verwijderde sterren die men afzonderlijk kan zien (in bet
melkwegstelsel M81) hebben een afstand van 1.8 x 10' lj.

2.3 De afmetingen van sterren
De gemeten helderheid van sterren hangt of van hun afstand, hun tempera-
tuur, T ff , en hun straal. Uit de natuurkunde is bekend hoeveel straling een
object met een oppervlakte temperatuur T per seconde en per m2 uitstraalt.
Volgens de wet van Planck is dit oT jf, waarbij F de flux is (in J/m2s) en
o, = 5.67 x 10-8 W/m2K-' de Stefan-Boltzman-konstante. Een ster met een
straal R en een oppervlak van 4rrR2 zal dus per seconde een totale hoeveel-
heid licht uitstralen van

L = 47rR2F = 47rR2QT'ff. (1)

Hierbij is L de "lichtkracht" van de ster, dat is de straling van alle golflengten
samen die de ster per seconde uitzendt.

Als we hier op aarde de straling van een ster bij alle golflengten kunnen
meten en we kennen de afstand van de ster dan kunnen we bepalen hoeveel
straling, L, de ster per seconde uitzendt. Als we uit de kleur van de ster of
de energie-verdeling dan de temperatuur van de ster, T, f f , kennen dan volgt
uit vergelijking (1) de straal van de ster.

De zon heeft een straal van Re= 3 x 108 m. Witte dwergen zijn ongeveer
zo groot als de aarde ( 0.01 Re ). Rode superreuzen zijn veel groter, n.l. 103
Re

De zon heeft een lichtkracht van Lo = 3.83 x 1026 J/s. De zwakste
sterren hebben L = 0.05 Lo en de helderste ster (Eta Carinae) heeft L =
5 x 106 L®. Er zit dus een factor 108 in lichtkracht tussen de zwaksten en de
heldersten.
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2.4 De massa van sterren
Er zijn twee manieren om de massa van sterren to bepalen. Als sterren deel
uitmaken van een "dubbelster-systeem" d.w.z. twee sterren die onder invloed
van elkaars zwaartekracht om het gemeenschappelijke zwaartepunt draaien,
dan kan uit hun baanbewegingen de massa van die sterren worden afgeleid
m.b.v. de wetten van Newton. Zo vindt men uit de baan van de aarde om de
zon dat de zon een massa heeft van Mc = 1.99 x 1030 kg.

Voor enkelvoudige sterren kan uit de detailstudie van hun spektrum, die
we hier niet verder behandelen, worden afgeleid hoe groot de zwaartekrachts-
versnelling aan hun oppervlak is. Als de straal dan bekend is dan volgt de
massa uit de wet van Newton

GM
9 = R2 (2)

De zwaarste sterren die we kennen hebben M = 120 Mo . De lichtste
sterren hebben M = 0.6 ME).

3 Waarom stralen sterren?
Sterren zijn gasbollen die door de zwaartekracht bijeen gehouden worden. In
feite is de opbouw van een ster bepaald door het krachten-evenwicht tussen de
naar binnen gerichte zwaartekracht en de naar buiten gerichte expansiedrang
van het hete gas door de gasdruk (soms geholpen door stralingsdruk). De ster
past zijn inwendige struktuur, d.w.z. het verloop van de temperatuur (T),
druk (P) en dichtheid (p) precies zo aan dat er in elke laag van de ster
evenwicht is.

Hierdoor heerst er in het centrum van alle sterren een zeer hoge tem-
peratuur en druk. Immers, om het gewicht van de bovenliggende lagen to
dragen moet er in het centrum van de sterren een zeer hoge druk zijn. In het
centrum van de zon is T = 1.5 x 10' K, de dichtheid p = 160 g/cm3, en de
druk P = 3 x 1011 atm.

Bij zulk hoge temperaturen en drukken kan kern-fusie optreden. Daar-
bij gaat een heel kleine fraktie van de massa verloren. Die wordt omgezet in
energie volgens Einstein''-s beroemde relatie

E = mc2. (3)
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Figuur 3: Schema van een ster. In het zeer hete binnenste (10' K) wordt
energie geproduceerd door kernfusie-reakties (gearceerd). Die energie wordt
door warmte en straling doorgegeven naar de koelere buitenlagen (103K) en
daar als licht uitgestraald.

waarbij c = 300.000 km/s de lichtsnelheid is. Bijvoorbeeld bij de fusie van
waterstof (H) tot Helium (He) in het centrum van de zon wordt 0.7 procent
van het fuserende waterstof omgezet in energie.

De energie die door kernfusie in het centrum van de ster wordt ge-
produceerd wordt in de vorm van warmte en van straling uit het centrum
afgevoerd, door alle sterlagen heen naar de buitenkant van de ster. Aan het
oppervlak van de ster wordt die energie in de vorm van licht uitgestraald. De
lichtkracht L van de ster (zie 2.3) geeft daarom aan hoeveel energie er per
seconde in het ster-inwendige door kernfusie wordt geproduceerd. (Fig 3).

4 Hoe oud kunnen sterren warden ?
Sterren kunnen stralen tot hun energie-voorraad op is. De maximale ouder-
dom hangt dus of van de energie-voorraad en van hun energie-verbruik.

De maximale leeftijd van de zon kan men berekenen. We weten hoeveel
massa de zon heeft en waaruit die massa bestaat. Net als bijna alle sterren
bestond de zon bij zijn ontstaan uit 70 procent H, 27 procent He en 3 procent
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zwaardere elementen. Bij kernverbranding kan H kan fuseren tot He waarbij
energie vrijkomt. Omdat fusieprocessen alleen in het centrum van sterren
kunnen optreden kan niet alle H van de zon fuseren, maar slechts 15 procent.
Rekent men uit hoeveel energie dit oplevert dan volgt dat de zon 7 x 109 jaar
met de huidige lichtkracht kan stralen. De fusie van He tot koolstof kan dit
hoogstens met 3 x 109 jaar verlengen. De maximale leeftijd die de zon kan
halen wordt dan ook geschat op 10 miljard jaar. Daarvan is al ongeveer de
helft verstreken want de huidige leeftijd van de zon is 4.8 miljard jaar.

Met dit gegeven kunnen we nu eenvoudig de maximale leeftijd van
andere sterren schatten. In vergelijking tot de zon zal de leeftijd evenredig
zijn met de massa van de ster (energie-voorraad) en omgekeerd evenredig
met het lichtkracht (energie-verbruik):

tmaz = 1010
(M/Mo) jaar. (4)
(LILO)

Tabel 1 geeft de resultaten voor sterren van verschillende massa's. In kolom 3
staan de geschatte maximale leeftijden van de sterren en in kolom 4 staan de
resultaten van preciesere berekeningen. Let wel: dit zijn niet de leeftijden die
de sterren NU hebben, maar de maximale leeftijden die ze kunnen bereiken!
Bijvoorbeeld als we een ster van 10 Mc zien weten we dat die minder dan
10 miljoen jaar geleden moet zijn gevormd, maar de ster kan natuurlijk wel
jonger zijn.

We zien dat de zwaarste sterren ondanks hun grotere massa zo'n groot
energie-verbruik hebben (grote L) dat ze maar een paar miljoen jaar oud
kunnen worden. Dat is kosmisch gezien een heel kort leven. Het heelal is ca
20 miljard jaar oud en de zon is 4.8 miljard jaar oud.

De lichtste sterren daarentegen gaan heel zuinig om met hun energie en
kunnen daardoor veel ouder worden. De lichtste sterren van 0.6 Mo kunnen
zelfs ouder worden dan het heelal nu is.

De gegevens in Tabel 1 hebben een aantal interessante konsequenties:
Alle "zware" sterren van M > 10 MD die we waarnemen zijn jonger dan
2 x 107 jaar en dus kosmisch gezien pas NET gevormd. Dit is een duidelijk
bewijs dat de vorming van sterren niet eenmalig en lang geleden heeft plaats
gevonden, maar dat er nog steeds nieuwe sterren worden gevormd. Alle ster-
ren lichter dan 0.8 MD kunnen ouder worden dan de leeftijd van het heelal
(20 miljard jaar). Dus alle sterren lichter dan 0.8 MD die ooit gevormd zijn
bestaan nog! Geen enkele daarvan is al aan zijn eind gekomen.
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Tabel 1
Maximale leeftijd van sterren

M L t(geschat)

in ME, in Lo in jaren jaren

0.5 6.0 10-2

0.8 3.8 10-1

1.0 1.0 1.0

2 1.5 10,

5 5.0 102

10 5.0 103

30 1.0 105

60 5.1 105

120 2.0 106

5 Het ontstaan van sterren
Overal in ons melkwegstelsel is er zeer ijl gas tussen de sterren, "interstel-
lair gas" met een dichtheid van slechts 1 atoom/cm3. Er zijn ook dichtere
gebieden, zgn "interstellaire wolken" met een dichtheid van 10 atomen/cm3,
diameters van ca 50 lichtjaar en een massa van 100 ME).

In de spiraalarmen van ons melkwegstelsel komen nog dichtere wolken
voor met dichtheden van 103 a 104 atomen/cm3, diameters van 30 tot 300
lichtjaar en een massa van 103 a 105 Mo . Zulke wolken bevatten ook altijd
"stof" bestaande uit kleine korreltjes van voornamelijk koolstof, een soort
roet dus. We spreken dan ook van gas-stof wolken. De temperatuur van gas-
stof wolken is extreem laag, slechts 10 K (i.e. -263 C). In het sterrenbeeld
Orion zit een spectaculaire gas-stof wolk.

Sterren ontstaan uit zulke gas-stof wolken. Dat komt door twee oor-
zaken. Ten eerste: de wolk heeft zoveel massa dat hij door zijn eigen zwaar-
tekracht de materie naar zich toetrekt. Ten tweede: door de zeer lage tem-
peratuur is de gasdruk zo laag dat die niet tegen de zwaartekracht op kan.
Daarom gaan gas-stof wolken samentrekken. Dit gebeurt eerst heel langzaam,
miljoenen jaren, maar gaat steeds sneller als het gas meer is samengebald.

Nu zou men kunnen denken dat uit een gas-stof wolk van 105 Me een
superzware ster van 105 Me ontstaat. Dat is niet zo. Tijdens de kontraktie
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NTSTAAN VAN EEN STERHOOP

kontraktie van rS_wolk
kontraktie van

l lokalekoncertratles
stervorming in

koncentraties sterhoop

Figuur 4: Schema van het ontstaan van een sterhoop uit het samentrekken en
opsplitsen van een grote gas-stof wolk

van de wolk kunnen kleinere gebiedjes daarin zich onafhankelijk ook weer
samentrekken waardoor kleinere concentraties ontstaan. Ook daarin kunnen
zich weer kleinere concentraties vormen. Tenslotte worden die kleine con-
centraties sterren. Dit is geschetst in Fig 4. Zo ontstaat uiteindelijk uit de
gas-stof wolk een groot aantal sterren met massa's tussen de 0.2 en 120 M®
op een kluitje. We spreken dan van een "sterhoop".

Er zijn spektakulaire voorbeelden van sterhopen bekend. De mooiste
zijn de "bolhopen" van sours 106 sterren in een gebied met een diameter van
slechts 30 lj. (Fig 5). Deze bolhopen zijn zo kompakt dat de sterren altijd bij
elkaar blijven. Er zijn ook lossere sterhopen van 100 tot 1000 sterren in een
gebied van 20 lj, de "open sterhopen". De sterren in zulke open sterhopen
drijven langzaam uit elkaar zodat we na lange tijd de sterren als afzonderlijke
sterren zullen zien. Ook de zon is ooit gevormd als lid van een open sterhoop.
Maar nu, na 4.8 miljard jaar, kunnen we de andere leden van die sterhoop
niet meer herkennen.

12
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Figuur 5: Een open sterhoop (links) bevat honderden sterren in een gebied
met een diameter van 20 lj. Een bolvormige sterhoop (rechts) bevat miljoenen
sterren in een gebied met een diameter van 30 lj.

6 Protosterren
Als de sterren net zijn ontstaan uit een gas-stof wolk dan spreken we van
"proto-sterren". Hoewel de kernfusie in het centrum van de ster nog niet is
gestart straalt de ster toch al. Dit komt omdat bij het samentrekken het gas
is het centrum steeds heter wordt. Immers, als je gas samenperst wordt het
heter en dichter. Het hete binnenste van de ster geeft die warmte of aan de
buitenlagen en die stralen het ult. Omdat die buitenlagen vrij koel zijn, n.l.
1000 a 2000 K, wordt het meeste licht uitgestraald in het infrarood (IR).
Zulke sterren zijn dan ook heel zwak in het zichtbare licht maar heel helder
in het IR. De Infrared Astronomical Satellite (IRAS) heeft honderden van
zulke protosterren ontdekt!

De protoster fase duurt ongeveer 10 miljoen jaar voor een ster van 1
Mo . Voor zwaardere sterren duurt het korter. Al die tijd straalt de ster zijn
energie uit die hij wint door langzaam samen to trekken: zwaartekrachts-
energie wordt omgezet in warmte en een groot deel daarvan wordt uitge-
straald. Ondertussen wordt de ster in het centrum steeds heter en dichter.
Als de temperatuur is opgelopen tot boven de 10' K, dan start in het cen-
trum van de ster de kernfusie van H tot He. Vanaf dat moment is het een
echte ster.
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7 De evolutie van een lichte ster van 1 Mo
De levensloop van sterren hangt of van hun beginmassa. Zware sterren evo-
lueren heel anders dan lichte sterren. Als voorbeeld zal ik de evolutie van een
lichte ster van 1 Me (de zon) en van een zware ster van 50 Mo bespre-
ken. Hierbij moeten we bedenken dat bijna alle sterren in ons melkwegstelsel
beginnen met ongeveer dezelfde samenstellling, nl 70 procent H, 27 procent
He en 3 procent zwaardere elementen, vooral koolstof (C), stikstof (N) en
zuurstof (0).

Tijdens het leven van een ster is er een voortdurende strijd tussen de
zwaartekracht die de ster probeert ineen to drukken en de gasdruk die pro-
beert de ster to doen uitzetten. We zullen zien dat elke keer als het evenwicht
is verstoord de zwaartekracht het wint en het centrum van de ster een beetje
verder in elkaar wordt geperst.

7.1 De middelbare leeftijd van een ster: waterstof fusie in het
centrum

Gedurende het grootste deel van zijn leven krijgt de ster zijn energie door de
fusie van H tot He in het centrum. In de lagen daarbuiten vindt geen fusie
plaats, dus die houden hun oorspronkelijke samenstelling. De zon is nu, na
4.8 miljard jaar, in die fase.

Na 7 miljard jaar is alle H in het centrum van de zon omgezet in He,
dus dan stopt de fusie. De zon heeft dan tijdelijk geen energiebron meer.
Daardoor gaat de zwaartekracht het winnen van de gasdruk en drukken de
buitenlagen van de ster het centrum samen. De zon blijft daarbij wel stralen
want door het samendrukken van het gas in het centrum wordt de zon van
binnen heter en die gewonnen warmte wordt deels uitgestraald.

7.2 Rode reuzen sterren: waterstof-fusie in een schil
Als de temperatuur in het centrum van de ster voldoende is gestegen (dit
duurt 2 miljard jaar) dan gaat de H-fusie starten in een schil rondom de
He-kern van de ster. Daarbij gebeurt lets vreemds: de buitenlagen gaan zeer
sterk opzwellen. Dit komt doordat het gas in die buitenlagen gaat borrelen
(konvektie). Dit is precies hetzelfde proces als in een pannetje water dat van
onderen sterk verhit wordt: het water gaat borrelen zodat de warmte van
onderen kan worden afgevoerd door opstijgende hete waterbellen en dalende
koudere bellen. Door dit borrelen wordt de straal van de ster langzaam groter.
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Figuur 6: Schema van een rode reus. De linker tekening geeft de omvang van
de kern van de ster en de borrelende (konvektieve) buitenlagen in verhouding
weer. Rechts is het centrum uitvergroot. Het bestaat uit een kern van helium
en daaromheen een schil waar waterstof-fusie optreedt. De laag waar fusie
optreest is gearceerd

AIs de zon 10 miljard jaar oud zal zijn is de straal toegenomen tot 50 Re
De zon is dan een "rode reus" geworden.

Een rode reus bestaat uit een zeer kleine en zeer dichte kern van He
met daaromheen een dunne laag waar H wordt gefuseerd tot He (deze laag
levert alle energie) en daarboven een heel uitgebreide borrelende laag van de
oorspronkelijke samenstelling. (Fig 6).

7.3 Asymptotische rode reuzen: helium fusie in het centrum
Als de zon 10 miljard jaar oud is stopt de H-fusie in de schil omdat dan
alle H daar is omgezet tot He. De ster heeft dan tijdelijk geen energiebron
meer en dus wint de zwaartekracht het weer van de gasdruk. De buitenlagen
drukken het gas in het centrum van de ster nog verder samen, waardoor de
temperatuur daar stijgt. Als de temperatuur tot 108 K is gestegen dan begint
een nieuw fusie-proces waarbij het aanwezige He wordt gefuseerd tot C. (zie
Tabel 2). Tegelijk begint er in een nieuwe schil rondom de kern weer H-fusie.
Dit gebeurt allemaal heel diep in de ster. De buitenlagen blijven borrelen.
(Fig 7). De ster wordt daardoor nog groter en bereikt een straal van 130
Re. De ster heeft dan een oppervlakte temperatuur van Tuft = 4000 K en de

is
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helderheid is toegenomen tot L = 103 Lp. We noemen dit de "aymptotische
reuzen fase". ( Als we bedenken dat de aarde slechts 215 RE) van het centrum
van de zon verwijderd is en dat de zon dan een straal zal hebben van 130
RE) en 1000 maal zo helder zal zijn als nu, dan is het duidelijk dat al het
leven op aarde door de intense zonnestraling vernietigd zal worden. Dat duurt
gelukkig nog 5 miljard jaar).

tabel 2
Kernfusieprocessen in sterren

Temperatuur Fusieproces Reakties

1 107 -2 Hl -+ He'

1 108 - 3 He4 -> C12
He4+C12-,O16
He4+N14-O18
He4+018-+Ne22

4 108 - 7 C12 - Na23 + Hl
2 C12 -* Ne20 + He4
2 C12 -- Mg24
2012-*Mg23+n

1 109 - 2 S32

2016-*Si28+He4
2016- P31+H1

2016--*S31+n

3 109 - 5 (n, p, He) -* Fe, Cr, Ni

Asymptotische reuzen zijn inderdaad waargenomen, bijv de ster Mira.
Om een niet goed begrepen reden blijken die sterren to pulseren: ze worden
om de ca. 100 dagen groter en kleiner. Bij iedere pulsatie stoten ze gas van
hun buitenlagen de ruimte in met en snelheid van 20 km/s. Door dit grote
massaverlies raken de sterren binnen 1Os jaar hun hele buitenlaag kwijt!
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Figuur 7: Schema van een asymptotische rode reus; links op schaal, rechts is
het centrum uitvergroot. De ster heeft een kern van koolstof, met daaromheen
twee schillen van helium-fusie en van waterstof-fusie. De lagers waar fusie
optreedt zijn gearceerd.

7.4 Planetaire nevels: op weg naar het einde
Na de asymptotische rode reuzen fase blijft er een heel klein heet sterretje
over met een kern van koolstof en een schil van Helium en daarbuiten nog
een heel dun laagje oorspronkelijk materiaal. Deze fase levert een van de
meest spectaculaire objecten op: de Planetaire Nevels. (Fig 8). We zien een
heel zwak heet sterretje midden in een prachtige uitdijende nevel. De nevel
bestaat uit het gas dat in de vorige fase werd uitgestoten. Dit wordt nu door
het hete sterretje tot stralen gebracht. De nevel heeft een massa van ca 0.4
Mo en het centrale sterretje bevat ca 0.6 MD .

Er zijn ca 1000 planetaire nevels bekend. Onlangs heeft men er een
groot aantal van ontdekt bij het centrum van ons melkweg stelsel! Daar
moeten dus zeer veel lichte sterren zijn.

7.5 Witte dwergen: de koele dood van lichte sterren
Kor nadat de planetaire nevel is gevormd stoppen alle fusie processen in de
ster omdat al het beschikbare materiaal is omgezet in C (in het centrum)
en in He (in de schil). De ster is dan gekrompen tot een straal van slechts
0.01 R® ofwel 7000 km. Dat is ongeveer zo groot als de aarde. De dichtheid
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Figuur 8: Een planetaire nevel: een gasschil condom een lichte ster die aan
het eind van zijn leven zijn buitenlagen heeft uitgestoten. Het overblijvende
kleine hete sterretje, precies in het midden, heeft geen energiebron meer en
zal langzaam afkoelen. Het wordt eerst een witte dwerg en later een extreem
licht-zwakke bruine dwerg
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Figuur 9: Vlak onder de heldere ster Sirius staat een kleine zwakke witte
dwerg. De witte dwerg is 10_5 keen zo zwak als Sirius hoewel zij ongeveer
evenveel massa bevatten. (De "stralen" van de heldere ster zijn beeldfouten
ontstaan door buiging van licht in de telescoop)

is dan enorm hoog, n.l. 300 kg/cm 3!. Bij zo'n grote dichtheid heeft gas een
heel bijzondere eigenschap: het kan nauwelijks meer worden samengeperst!
Daardoor kan de zwaartekracht de ster niet meer doen krimpen zodat ook
de temperatuur niet meer kan stijgen voor verdere fusie-processen. De ster
heeft dan geen energiebron meer behalve zijn warmte. Die wordt slechts heel
langzaam uitgestraald zodat de ster heel lichtzwak is met L = 10-Z a 10_3

Lo . De ster is dan een "witte dwerg". (Fig 9).
Aanvankelijk is de oppervlakte temperatuur van de witte dwergen nog

hoog, Tiff = 60.000 tot 150.000 K, maar langzamerhand koelt de ster af. De
ster wordt daardoor steeds lichtzwakker en wordt tenslotte onzichtbaar als
bruine dwerg. Dit is het einde van het leven van alle lichte sterren met een
begin massa kleiner dan 4 Mo . Er moeten zeer veel witte dwergen en bruine
dwergen zijn, n.l. alle lichte sterren die aan hun eind zijn gekomen, maar
omdat ze zo zwak zijn kunnen we ze alleen ontdekken als ze heel dichtbij
staan.
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8 De evolutie van mare sterren
Het belangrijkste verschil tussen de evolutie van zware sterren en lichte ster-
ren is de veel kortere levensduur (zie Tabel 1). In hoofdstuk 4 hebben we
gezien dat dit komt omdat zware sterren een veel groter energie verbruik
hebben door hun grote helderheid. Een tweede verschil met de evolutie van
lichte sterren is het einde ervan: zware sterren exploderen aan het eind van
hun evolutie. In dit hoofdstuk bespreek ik de evolutie van sterren met een
beginmassa groter dan 10 ME)Mo .

8.1 Blauwe superreuzen en sterwinden: waterstof-fusie
Net zoals de lichte sterren brengen zware sterren het grootste deel van hun
leven door met het fuseren van H tot He in hun centrum. Tijdens die fase
zijn ze heel helder (zie tabel 1) en ook heel beet met Tqf tussen de 30.000
en 60.000 K. Omdat die sterren zo helder en heet zijn noemen we ze "blauwe
super-reuzen". De drie heldere sterren in de gordel van het sterrenbeeld Orion
zijn blauwe super-reuzen.

Ongeveer 25 jaar geleden, met de komst van de eerste raketten en satel-
lieten die het ultraviolette (UV) spectrum van hete sterren konden meten, is
ontdekt dat de zwaarste sterren met M > 30 MD tjdens de H-fusie met grote
snelheid massa uitstoten in de vorm van een "sterwind". Dit is een gevolg van
de intense UV-straling van die sterren. Sommige soorten atomen zoals C en N
kunnen die strafing heel efficient absorberen. Elk UV-foton dat geabsorbeerd
wordt geeft het atoom een duwtje. Het gevolg is dat die C en N atomen met
grote vaart uit de buitenste sterlagen worden weggeduwd. Daarbij sleuren ze
ook alle de atomen van alle andere elementen mee in hun vaart. Het gevolg
is een konstante stroom van gas bestaande uit alle aanwezige elementen dat
met een snelheid van 2000 km/s de ster verlaat: dit is de sterwind. (Fig 10).
Het massaverlies door die sterwind is ongeveer 10-6 Mo /jaar. Als we be-
denken dat de H-fusie fase van een zware ster tussen de 4 x 106 en 107 jaar
duurt dan is het duidelijk dat de zware sterren een aanzienlijke fraktie (tot
25 procent) van hun massa verliezen als blauwe super-reus. Dit grote massa
verlies gaat het hele leven van de zware sterrren door. In sommige fasen is
het nog tien keer zo groot.

20



Figuur 10: De sterwind van een blauwe superreus (links) heeft een snelheid
van 2000 km/s. De sterwind van een rode superreus (rechts) heeft een snelheid
van 20 km/s.

8.2 Rode super-reuzen: fusie in schillen
Als alle H in bet centrum van de ster is omgezet tot He gaat de zwaartekracht
winnen van de gasdruk en dus wordt bet gas in bet centrum samengedrukt.
Daarbij stijgen de temperatuur en de druk tot T = 2 x 108 K. Daarna begint
bijna tegelijkertijd de fussie van He tot C in bet centrum en de fusie van H
tot He is een schil rondom de He-kern van de ster. Omdat de buitenlagen dan
gaan borrelen, net zoals bij lichte sterren, zwelt de ster enorm op en kan een
straal bereiken van 1000 RE) (!) met een oppervlakte temperatuur van 3000
K. De ster is dan een "rode super-reus". Dit zijn de grootste sterren die we
kennen. De ster Betelgeuse in bet sterrenbeeld Orion is een moo]* voorbeeld
van een rode super-reus.

Als het meeste He in bet centrum van de ster is omgezet tot C wordt
bet centrum van de ster weer samengedrukt waarbij de temperatuur oploopt.
Als T hoger is dan 2 x 108 K wordt C omgezet in 0 en een deel van bet O
in neon (Ne). (Tabel 2). In de schiI daaromheen wordt He omgezet tot C, en
daaromheen zit weer een schil waar H fuseert tot He.

Dit proces gaat steeds zo verder. Na elke fusie-proces wordt bet centrum
samengeperst en verhit en start bet volgende proces. Daar komt dan ook
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Figuur 11: Een zware ster aan het eind van zijn leven: een rode superreus met
diep in zijn kern een aantal concentrische schillen van verschillende chemi-
sche elementen.

steeds een nieuwe schil met fusie bij. Zo krijgt de ster op den duur een
struktuur die helemaal bestaat uit schillen van verschilllende samenstellingen
rondom de sterkern. (Zie Fig 11). Uiteindelijk heeft de ster een kern van ijzer
(Fe), nikkel (Ni) en chroom (Cr), allemaal in gasvorm natuurlijk. Dit gebeurt
allemaal heel diep in het inwendige van een reusachtige ster.

Wat de buitenkant ondertussen doet is niet helemaal duidelijk. Som-
mige berekeningen laten zien dat de ster al die tijd een rode superreus blijft.
Andere berekeningen geven aan dat de ster een paar keer kan veranderen van
koude rode naar hete blauwe superreus en weer terug. Waarschijnlijk blijven
de zwaardere sterren steeds rood, en worden de iets lichtere afwisselend rood
en blauw. Die onzekerheid komt omdat men niet goed weet wat er precies in
de borrelende buitenlagen gebeurt.

8.3 Helium-sterren: afgepelde zware sterren
De allerzwaarste sterren met begin massa's meer dan 40 MG worden nooit
rode superreus. Die sterren hebben zo'n groot massaverlies gedurende hun
leven dat ze vlak na de fase van H-fusie in het stercentrum al hun hele
buitenlagen kwijt zijn. Dan blijven er veel kleinere hete sterren over waarvan
de oppervlakte lagen bijna helemaal uit Helium bestaan! Dit zijn de z.g. Wolf-
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Figuur 12: Supernova 1987A: het explosieve einde van een zware ster. De
linker opname werd een paar jaar voor de uitbarsting gemaakt. De ster die
korte tijd later zou exploderen was toen nog een gewone blauwe superreus. De
rechter opname is gemaakt op 2. febr 1987 een dag na de explosie. De ster
was toen plotseling een factor 104 helderder geworden.

druk op de buitenlagen van de ster uitoefenen. Het gevolg van deze twee
effekten is een enorme explosie waarbij bijna alle lagen van de ster, behalve
de ster-kern, de ruimte in worden geslingerd met snelheden tot 30.000 km/s!
Zulke explosies zijn waargenomen als supernovae.
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9 Supernova 1987A
Op 23 februari 1987 om 7 uur 35 min GMT ontplofte een supernova (SN)
in het meest nabije melkwegstelsel, de Grote Magelhaense Wolk, op een af-
stand van 170.000 lj. Ondanks de grote afstand was de ster duidelijk met het
blote oog to zien. (Fig 12). De eerste 100 dagen na de explosie werd de ster
geleidelijk helderder. Hij bereikte tenslotte een helderheid van L = 1.5 x 108
Lo ! voordat hij weer langzaam zwakker werd. Spektra van de ster toonden
aan dat de supernova expandeerde met een snelheid van 20.000 km/s.

Het helderheids verloop van SN 1987A duidt erop dat het ging om
een geexplodeerde ster met een massa van 9 Me , waarvan 5 Mo in de kern
implodeerde en 4 Mo werd uitgestoten. Heel toevallig was de ster in 1976
al eens eerder onderzocht. Toen was het een onopvallende blauwe superreus
waarbij niets erop duidde dat hij binnen elf jaar zou exploderen. Uit de
temperatuur en helderheid van die superreus had men afgeleid dat het moest
gaan om een ster die oorspronkelijk een massa had van 20 MO . Kennelijk
had de ster dus voor hij ontplofte in het verleden al 11 MD verloren in de
vorm van een sterwind.

De meest interessante metingen van SN 1987A zijn niet gedaan met
grote telescopen of satellieten maar in grote tanks vol chloor diep onder het
aardoppervlak. In die tanks kunnen neutrino's worden gemeten, want die
vliegen ongehinderd door de aarde heen. Vier experimenten, in Italie (in een
tunnel onder de Mont Blanc), Japan, Rusland en de USA (in een verlaten
zoutmijn in Zuid Dakota) hebben binnen een dag de neutrino's van SN 1987A
gemeten. Uit het aantal gemeten neutrino's en hun energie heeft men kunnen
afleiden dat 99 procent van de energie die bij het instorten van de sterkern vrij
kwam in de vorm van neutrino's is uitgezonden. De enorme stralings-energie
van meer dan 108 LO gedurende 100 dagen plus de enorme bewegings- energie
(kinetische energie) van de 4 Me weggeschoten materiaal met een snelheid
van 20.000 km/s zijn samen toch niet meer dan 1 procent van de energie van
de supernova explosie!
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A pulsar record.

Figuur 13: Het radiosignaal van een pulsar bestaat uit radio-flitsen die elkaar
net een extreme regelmaat opvolgen

10 Pulsars en neutronen-sterren: kosmische
vuurtorens

In 1967 ontdekten twee Britse radioastronomen bij toeval de eerste pulsar.
Een pulsar is een radiobron aan de hemel die met een buitengewone regelmaat
pulsen radiostraling uitzendt. (Fig 13). De eerste pulsar die ontdekt was had
een periode (de tijd tussen twee opeenvolgende pulsen) van 1,337 sec. Al snel
bleken er veel meer van dit snort objekten to zijn. Er zijn er nu meer dan 400
bekend. De snelste pulsar heeft een periode van 0,0015578064490 sec (let op
de nauwkeurigheid!), de langzaamste meer dan 10 sec.

Het bewijs dat pulsars restanten zijn van supernova explosies kwam
in 1968 toen men een pulsar ontdekte in het midden van een bekende nevel
(Krabnevel) die het restant was van een SN die in 1054 was ontploft. Later
heeft men in verscheidene andere supernova-resten ook pulsars gevonden.
De meeste pulsars komen echter met voor in supernova-resten. Dit komt
omdat een SN-rest, zoals bijv de Krabnevel, slechts 104 a 105 jaar zichtbaar
zijn, daarna zijn ze to zwak. De pulsars daarentegen blijven veel langer hun
gepulsde radiostraling uitzenden, nl. 107 a 108 jaar.

Wat is een pulsar nu eigenlijk voor soort object? Een pulsar is een
heel snel roterende "neutronen-ster" met een massa van ca 2 ME), een straal
van slechts 20 km en een enorme dichtheid van 1011 kg/cm3! "Gewoon gas"
kan worden samengeperst tot een dichtheid van "slechts" 103 kg/cm3. Een
neutronenster bestaat dan ook niet uit gewoon gas maar uit "neutronen-
gas". Neutronen zijn deeltjes die ongeveer even zwaar zijn als proton maar
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ze hebben geen elektrische lading. Protonen stoten elkaar door hun lading of
maar neutronen niet. Daarom kunnen ze veel meer opeengepakt worden tot
grote dichtheid.

Neutronensterren worden gevormd als het centrum van een zware ster
aan het eind van zijn leven instort, dus tijdens de supernova-explosie. De
zwaartekracht perst het gas dan zover opeen dat de protonen (positief gela-
den) en de elektronen (negatief geladen) samensmelten tot neutronen (geen
lading). Die neutronen worden dan samengeduwd tot de bovengenoemde
dichtheid. Als de buitenlagen van de SN na de explosie verdwenen zijn, blijft
een neutronenster over.

Neutronensterren draaien heel hard rond. Bij het instorten zijn ze na-
melijk door het pirouette effekt (behoud van impulsmoment) zeer snel gaan
draaien. Dat is hetzelfde effekt als bij een draaiende ijsdanseres die door haar
armen in to trekken sneller gaat draaien en door ze uit to strekken langza-
mer draait. Neutronensterren hebben ook een heel sterk magneetveld (1010
Gauss). De magnetische as van de ster maakt een hoek met de rotatie-as
waardoor de magnetische polen niet samenvallen met de polen van de rota-
tie.

Een snel rondtollende ster met een sterk magneetveld werkt als een
vuurtoren! De ster straalt n.l. twee bundels straling uit van de ronddraaiende
magnetische polen. Dit komt omdat in bet sterke veld van de magnetische
polen elektronen versneld worden die in spiralen om de magnetische kracht-
lijnen lopen. Daarbij zenden ze vooral radio-straling uit in twee bundels,
een van de magnetische noordpool en een van de zuidpool. (Fig 14). Door
de draaiing van de ster zwiepen die bundels als het roterende licht van een
vuurtoren de ruimte in. Elke keer als zon stralings-bundel van een neutronen
ster langs de aarde gaat zien we uit de richting van die ster een korte flits
van radiostraling: een pulsar dus. De uiterst regelmatige en snelle radiopulsen
van een pulsar zijn het gevolg van zijn snelle rotatie.
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Figuur 14: Het vuurtoren model van een pulsar. Een snel rotererende
neutronen-ster met een sterk magneetveld dat scheef staat t.o.v. de rotatie
as. Aan de magnetische polen worden elektronen versneld die een bundel ra-
diostraling de ruimte inzenden. Als die ronddraaiende bundels over de aarde
zwiepen zien we regelmatige radio-pulsen
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11 Zwarte gaten
Als aan het einde van het leven van een zware ster bij het instorten een ster-
kern zwaarder dan 2.4 MD ontstaat dan kan dat geen neutronenster worden.
Dat komt omdat de eigen zwaartekracht dan zo groot is dat zelfs het neutro-
nengas met zijn enorme dichtheid die niet kan weerstaan. De materie wordt
dan nog verder samengebald tot dichtheden ver boven de 1015 kg/cm3. Wat
er dan met de materie gebeurt is onbekend omdat we niet weten wat de ei-
genschappen van zo'n dicht gas zijn. Wat we wel weten is dat de dichtheid en
dus ook de zwaartekracht dan zo groot is dat licht niet meer kan ontsnappen.
Dus als na de SN-explosie de buitenlagen zijn verdwenen bijft er een "zwart
gat" met een massa van 2.5 a 10 MD over.

We kunnen de omvang van een zwart gat eenvoudig (maar fysisch
niet helemaal korrekt) afschatten. De ontsnappingssnelheid van een ster met
massa M en straal R is volgens Newton's wet

Voor de aarde is dat 11 km/s en voor de zon is dat 670 km/s. Als de
ontsnappings- snelheid groter zou zijn dan de lichtsnelheid (c) dan kan licht
niet meer onsnappen. Dus een ster is een zwart gat als

Vontsnap = V5GM/R. (5)

2GM/R > c, (6)

of als

R < 2GM/c2. (7)

Invullen van de zwaartekrachts-konstante G en c laten zien dat een ster van
4 MD een zwart gat is als zijn straal kleiner is dan 10 km. In werkelijkheid
is de materie in een zwart gat tot een oneindig kleine straal samengeperst.

Alleenstaande zwarte gaten kunnen niet waargenomen worden want zij
zenden geen straling uit. Maar als een zwart gat zich vlakbij een andere ster
bevindt dan kunnen we het wel ontdekken door de invloed die het uitoefent
op die ster.

11.1 Het zwarte gat bij de ster Cygnus X-1
De ster Cygnus X-1 is een gewone blauwe superreus, maar er is lets vreemds
met die ster. Hij zendt zeer sterke rontgen-straling (X-straling) uit. Vandaar
de X in de naam. Die X-straling is het gevolg van gas dat van de superreus
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Figuur 15: Het model van Cygnus X-1. Een zwart gat nabij een blauwe super-
reus trekt gas van die ster aan. Het gas valt naar het zwarte gat en gaat in
een schijf daaromheen draaien. Daarbij spiraliseert het langzaam naar binnen
totdat het uiteindelijk in het zwarte gat valt. Door de grote snelheid is het gas
in de schijf zo heet (106 a 10' K) dat het sterke rontgenstraling uitzendt

wordt weggezogen en op een onzichtbare begeleider valt. Die begeleider moet
dus een zeer grote aantrekkingskracht (zwaartekracht) hebben.

Het aangetrokken gas valt niet rechtstreeks naar de onzichtbare bege-
leider, maar door de draaiing van de ster en de begeleider om elkaar heen,
gaat de aangetrokken gas-stroom bij aankomst om de onzichtbare begeleider
draaien. Zo ontstaat een platte heel snel ronddraaiend gasschijf om de bege-
leider. Het gas in die schijf loopt dan langs spiralen geleidelijk naar binnen
tot het tenslotte op de begeleider valt. Door de grote snelheid waarmee het
gas om de begeleider draait en door een soort wrijving die daarbij optreedt
is het gas in de schijf heel heet, tot 10' K. Daarom zendt het rontgenstraling
uit! (Fig 15). De rontgenstraling van Cygnus X-1 duidt dus op de aanwezig-
heid van een onzichtbare begeleider met een heel grote zwaartekracht: dat
zou een neutronenster of een zwart gat kunnen zijn.

Er zijn een aantal soortgelijke sterren met sterke X-straling bekend
waarvan de begeleider een pulsar is, dus een neutronenster. Van de begeleider
van Cygnus X-1 zijn geen radio-pulsen waargenomen. Maar dit hoeft nog niet
to betekenen dat de begeleider geen pulsar is. Immers, als de radio-bundels
van een pulsar niet de aarde raken dan kunnen we de pulsar niet waarnemen.
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Maar er is een heel ander argument waardoor we weten dat de on-
zichtbare begeleider van Cygnus X-1 geen neutronen-ster kan zijn: hij is to
zwaar. Uit de beweging van de blauwe superreus kan men afleiden dat zijn
begeleider een massa heeft van meer dan 5 Mo . We hebben in het vorige
hoofdstuk laten zien dat een neutronen-ster niet zwaarder kan zijn dan 2.4
Me . Dus samenvattend: de begeleider van de superreus is een object met
een heel grote zwaartekracht, maar geen neutronenster. Ergo: een zwart gat!

Er zijn al tientallen van zulke dubbelsterren bestaande uit een zware
ster en een bron van X-straling gevonden. In al deze gevallen gaat het om het
eindprodukt van twee zware dubbelsterren. De zwaarste evolueerde het snelst
en ontplofte als SN. Daaruit ontstond een systeem van een zware ster met een
neutronen-ster of zwart gat als begeleider. Als na een paar miljoen jaar dan
ook de tweede ster ontploft blijft er een systeem over van twee zwarte gaten,
of van een zwart gat met een neutronenster, of van twee neutronensterren.
Er is inderdaad een dubbel-pulsar ontdekt!

12 Ster-evolutie en de mens
Toen het heelal zo'n 20 miljard jaar geleden gevormd was uit de oerknal,
bestond het bijne helemaal uit waterstof en helium en verder bijna geen
enkel element. Alle elementen die we nu op aarde kennen, bijv. koolstof,
stikstof, zuustof, kalk enz. zijn ooit gevormd door kernfusie het centrum van
zware sterren tijdens hun leven. De zwaardere elementen zoals de metalen zijn
gevormd aan het eind van hun leven tijdens de SN-explosie. Bij de explosies
zijn al deze elementen in gaswolken de ruimte ingeslingerd.

Daaruit zijn weer nieuwe sterren ontstaan. Die hadden bij hun geboorte
al een beetje van deze elementen meegekregen. Ook zij evolueerden, produ-
ceerden al die elementen en ontploften. Zo is bet gas in ons melkwegstelsel
langzaam "verrijkt" met allerlei elementen die er aanvankelijk niet waren.

Ongeveer 4.8 miljard jaar geleden ontstond ergens in ons melkwegstelsel
de zon en de planeten, waaronder de aarde. Alle stoffen op aarde, behalve
waterstof en helium, zijn dus ontstaan in eerdere generaties zware sterren.
Als U in de spiegel kijkt ziet U een gezicht gemaakt van materiaal dat ooit
gevormd is in het centrum van zware sterren. Als er niet zoveel zware sterren
waren geweest zou U er niet zijn!
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Deel II
DE EXTRAGALACTISCHE DIERENTUIN

Bram Achterberg,
Sterrekundig Instituut Utrecht

1 Inleiding
In 1923 deed de sterrenkundige Edwin Hubble een ontdekking die een eind
maakte aan een kontroverse die bijna tweehonderd jaar had geduurd. Met
behulp van de 100 inch spiegel- teles coop (100 inch = 2,5 meter) van Mount
Wilson die in 1917 was geopend maakte Hubble fotografische opnamen van
een aantal bekende spiraalnevels. Op deze opnamen waren in de buitendelen
van die nevels voor het eerste de afzonderlijke sterren to zien.

Al in 1755 had de de filosoof Immanuel Kant (1724-1804) voorgesteld
dat er "heelal-eilanden" bestaan: sterstelsels als ooze eigen melkweg. Toen
was al enige tijd bekend dat zich aan de hemel vele kleine "nevels" bevinden.
Deze nevels zouden dan die heelal-eilanden moeten zijn. Sommige van die
nevels vertonen, gezien door een telescoop, een opvallende spiraalstruktuur.

Kants hypothese bleef controversieel omdat niemand in staat was om
in deze spiraalnevels (of in andere nevelvlekken) afzonderlijke sterren to on-
derscheiden. Bovendien was door analyse van het door de nevels uitgezonden
licht aangetoond dat sommige van de nevels uit een ijl gas, en niet uit sterren
bestaan.

Aan het eind van de 19` eeuw waren sterrekundige waarnemingen
nauwkeurig genoeg om een beeld to vormen van ons eigen melkwegstelsel.
De Nederlandse sterrekundige Kapteyn (1851-1922) liet zien dat de Zon een
van vele sterren is in ons melkwegstelsel. Het beeld van ons eigen melkwegstel-
sel was echter verre van compleet: veel gebieden zijn aan ons oog onttrokken
door donkere wolken stof. Tot aan Hubble's ontdekking waren vele astrono-
men van mening dat "heelal" en "melkweg" hetzelfde zijn, en dat er buiten
de melkweg niets van enig belang zou bestaan.
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Hubble's ontdekking was ook om een andere reden van belang. Nu hij
afzonderlijke sterren kon onderscheiden ging Hubble op zoek naar een bijzon-
dere groep veranderlijke sterren: de Cepheiden. Deze sterren zijn een soort
galaktische knipperbollen: ze vertonen regelmatige helderheidswisselingen.
Het tempo van die wisselingen wordt langzamer naarmate de lichtopbrengst
van de ster groter is. Deze relatie tussen lichtopbrengst en tempo stelde Rub-
ble in staat de afstand tot de spiraalnevels to schatten.

De waargenomen helderheid van een ster hangt of van de afstand: een
ster lijkt minder helder naarmate hij verder weg staat. Dit effekt is eenvou-
dig to zien aan de hand van straatlantaarns langs de snelweg. Dit maakt het
mogelijk om de afstand tot een ster to schatten mits men de totale licht-
opbrengst kent. In het geval van Cepheiden kan men die bepalen aan de
hand van het tempo van de lichtwisselingen. Hubble vergeleek de schijnbare
helderheid van Cepheiden in een aantal spiraalnevels met de helderheid van
Cepheiden met hetzelfde tempo in ons eigen melkwegstelsel waarvan hij de
afstand kende. Uit de verhouding van helderheden kon hij de afstand tot de
spiraalnevels berekenen. Zij bleken op zeer grote afstand, ver buiten ons eigen
melkwegstelsel, to staan.

Met zijn medewerkers begon Hubble op Mount Wilson een inventari-
satie van sterstelsels. Daarbij deed hij in 1925 wellicht de meest belangrijke
astronomische ontdekking van de 20` eeuw: hij toonde aan dat verre ster-
stelsels zich van ons of bewegen met een snelheid die evenredig is met de
afstand. Deze wet van Hubble vormt de basis voor het idee dat ons heelal
niet oriveranderlijk is, maar uitdijt. Dit uitdijend heelal vormt het onderwerp
van de lezing van Prof. Icke.

In de zeventig jaar na Hubble's ontdekkingen is ons begrip van sterstel-
sels sterk gegroeid. Daarbij heeft de technische ontwikkeling in de sterren-
kunde een grote rol gespeeld. De radiosterrenkunde, mede opgebouwd door
Nederlandse sterrekundigen in de jaren na de tweede wereldoorlog, was daar-
bij van groot belang. Zo waren het Nederlandse en Australische sterrenkun-
digen die met radiowaarnemingen aantoonden dat ons eigen melkwegstelsels
een spiraalstruktuur heeft (figuur 1). Radiogolven worden, in tegenstelling
tot zichtbaar licht, niet gehinderd door donkere stofwolken. Daardoor zijn
delen van onze melkweg zichtbaar voor radiotelescopen die voor gewone te-
lescopen verborgen blijven, een eigenschap waarvan dankbaar gebruik werd
(en wordt) gemaakt. Ook de mogelijkheid om met satellieten waarnemin-
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gen to doen buiten onze dampkring heeft vele nieuwe inzichten opgeleverd.
Vormen van straling die door de dampkring worden afgeschermd konden nu
worden waargenomen: infrarood, ultraviolet en rontgenstraling zijn daarvan
de belangrijkste voorbeelden. Over de nieuwe inzichten gaat deze lezing voor
een belangrijk deel.

2 Taxonomie: sterstelsels in soorten en maten
Sterrekundigen en biologen hebben veel met elkaar gemeen. Beiden zien zich
gesteld voor een grote varieteit aan verschijningsvormen waarin men enige
ordening tracht aan to brengen. Die ordening vindt meestal plaats op grond
van uiterlijk. De sterrekundigen hebben clan ook een indeling van sterstel-
sels in families, soorten en ondersoorten ontwikkeld. Deze wordt steeds in-
gewikkelder naarmate men meer details kan onderscheiden. Ik zal slechts de
hoofdlijnen van deze sterrekundige taxonomie aanduiden.

2.1 De spiraalstelsels
De meest in het oog lopende klasse sterstelsels vormen de spiraalstelsels met
hun opvallende kolkstruktuur (figuur 2). Ons eigen melkwegstelsel behoort
tot die klasse. Spiraalstelsels hebben de vorm van een platte schijf met een
centrale verdikking. Dat is de reden waarom de melkweg aan de hemel slechts
een smalle band vormt: we kijken, omdat we ons zelf ongeveer in het midden-
vlak van de melkwegschijf bevinden, tegen de zijkant van de schijf aan. Het
centrum van onze melkweg met de centrale verdikking is door stofwolken aan
ons oog onttrokken. De spiraalstruktuur kan vele vormen vertonen: sommige
stelsels hebben maar twee duidelijke spiraalarmen, weer andere hebben er
vele. Twee dingen hebben spiraalstelsels met elkaar gemeen:

De sterren en gaswolken in een spiraalstelsel draaien in de platte schijf
in cirkelbanen rond het centrum van het stelsel. De omlooptijd is, net
zo als in ons planetenstelsel, afhankelijk van de afstand van tot het
centrum. Het stelsel roteert dus niet als een starre schijf.
Spiraalstelsels bevatten naar verhouding behalve sterren relatief veel
materie in de vorm van gas en stof. Zo bestaat ongeveer 5% van de
massa van ons eigen melkwegstelsel (totale massa ongeveer 20 miljard
zonsmassa's) uit gas en stof.
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Figuur 1: De spiraalstruktuur van ons melkwegstelsel zoals die in 1958 in
kaart wend gebracht door Nederlandse en Australische radioastronomen
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Figuur 2: Voorbeelden van waargenomen spiraalstruktuur in sterstelsels

De rotatie van ons eigen melkwegstelsel werd voor het eerst duidelijk
aangetoond door Jan Hendrik Oort (1900-1992). Die ordelijke beweging van
sterren en gaswolken in de platte schijf geeft sterrenkundigen een belangrijk
hulpmiddel om de massa van een spiraalstelsel to meten. De cirkelvormige
banen rond het centrum hebben dezelfde oorzaak als de baan van de Maan
rond de Aarde of de Aarde rond de Zon: de aantrekkende werking van de
zwaartekracht. Als men een gewicht aan een touw rondslingert, voelt men een
kracht: de middelpuntvliedende kracht. De spankracht van het touw dwingt
het gewicht zich in een cirkel to bewegen, laten we het touw los dan vliegt
het gewicht in een rechte lijn weg. De rol van de spankracht van het touw
wordt in het geval van de Maan, sterren en gaswolken overgenomen door de
zwaartekracht.

De balans tussen middelpuntvliedende kracht horend bij een ster of
wolk met massa m die op een afstand R met snelheid V rond het centrum van
een spiraalstelsel loopt enerzijds, en de zwaartekracht op die ster ten gevolge
van alle materie in het spiraalstelsel anderzijds kan worden geschreven als:

mV' GM(R)m (1)
R R2

In deze-uitdrukking is M(R) dat deel van de massa van het spiraalstelsel
dat zich binnen de straal R bevindt, en G de zwaartekrachtskonst ante. De
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invloed van de massa buiten de baan (op afstanden groter dan R van het cen-
trum) valt gemiddeld weg. Uit bovenstaande vergelijking kan men de rotatie-
snelheid V oplossen:

V(R) =
/GM(R

) (2)

Deze snelheid hangt of van M(R) en R maar niet van de massa m van de
ster of wolk.

Sterrenkundigen meten de rotatie-snelheid V(R) op verschillende af-
standen van het centrum van een stelsel. Een spiraalstelsel roteert zo lang-
zaam dat de beweging (in een mensenleven) niet direkt to zien is. Zo is
bijvoorbeeld de omloopstijd van de Zon rond het centrum van de melkweg
ruim tweehonderd miljoen jaar. Men kan echter de snelheid van gaswolken
meten met behulp van het Doppler effekt. Dit effekt kent iedereen uit het
dagelijks leven van een passerende trein: als de trein nadert is de toonhoogte
van zijn fluit hoger, als hij zich van ons verwijderd is de toonhoogte lager.
Het Doppler effekt treedt op bij golfverschijnselen zoals geluid en licht. Licht
uitgezonden door een bewegende bron is roder van kleur als de bron zich van
ons of beweegt, en blauwer als de bron ons nadert. Door die verandering van
kleur (wat verwarrend roodverschuivinggenoemd) in de straling uitgezonden
door gaswolken to meten kan men de rotatiesnelheid V(R) meten.

Overigens gebruiken de sterrenkundigen daarbij niet zichtbaar licht,
maar radiostraling uitgezonden door waterstof atomen bij een golflengte van
21 cm. Het bestaan van deze straling werd in 1945 voorspeld door de Neder-
landse sterrekundige Van de Hulst. Waterstof is het meest eenvoudige atoom
(bestaande uit een elektrisch positief geladen kern, het proton, en het nega-
tief geladen elektron) en tevens het meest voorkomende chemisch element in
ons heelal. Driekwart van alle materie in het heelal bestaat uit waterstof.

Uit een grafiek van het verloop van de gemeten rotatie-snelheid V(R)
met toenemende afstand R (in vaktaal de rotatiekromme) kan men met be-
hulp van uitdrukking (2) de massa M(R) op verschillende afstanden van het
centrum bepalen. Een voorbeeld van zo'n rotatiekromme staat in figuur 3.

Men kan de massa in een sterstelsel nog op een andere wijze meten.
Uit de kennis van de energie-opwekking in de kernen van sterren is bekend
hoeveel massa men (gemiddeld gesproken) nodig heeft voor een bepaalde
lichtopbrengst. De lichtopbrengst is in feite het totale vermogen dat wordt
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afstand R

Figuur 3: Schematische rotatiekromme van een spiraalstelsel. De dikke lijn
geeft de waargenomen rotatiesnelheid V(R) als functie van de afstand R.
De stippellijn geeft aan de rotatiesnelheid die men zou meten als alleen de
lichtgevende materie aan de massa bijdraagt
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geproduceerd door de kernfusie-reakties in de kern van een ster. Deze massa-
lichtkracht verhouding is ongeveer vijf zonsmassa's per zonslichtkracht. Uit-
gedrukt in alledaagse eenheden komt dat neer op:

massa
= 25 ton per Watt. (3)

lichtkracht

Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo efficient: een gloeidraad in een lamp
(gewicht ongeveer een gram) produceert 100 Watt. Daarbij moet echter wor-
den bedacht dat men voor iedere 100 Watt lamp 3 kg kolen per dag moet
verbranden in een kolencentrale. Ter vergelijking: het proces van kernfusie
in sterren produceert een vermogen van 100 W door slechts 0, 025 milligram
waterstof per dag to verbranden. Door de Iichtopbrengst in spiraalstelsels to
meten kan men de massa van de lichtgevende materie in de vorm van sterren
bepalen.

Als men deze twee verschillende massabepalingen vergelijkt stuit men
op een verassend resultaat. Het blijkt dat de lichtgevende massa niet vol-
doende is om de waargenomen rotatie-snelheid to verklaren. Er moet meer
massa in sterstelsels aanwezig zijn dan hun lichtopbrengst doet vermoeden.
Deze onzichtbare bijdrage aan de massa noemt men de donkere materie.

De meeste sterrekundigen denken dat sterstelsels gehuld zijn in een
wolk donkere materie. Waaruit die materie bestaat is niet duidelijk. Misschien
is het gewoon waterstofgas, samengebald in kleine sterretjes of een soort
gasbollen zoals de planeet Jupiter. Sommige sterrekundigen denken dat de
donkere materie bestaat uit exotische elementaire deeltjes die op aarde in het
laboratorium (nog) niet zijn gezien. Deze exotische deeltjes zouden dan een
overblijfsel zijn uit de hete, vroege levensfase van ons heelal.

Als dat laatste het geval is moeten die deeltjes vrijwel geen wisselwer-
king vertonen met de gewone materie (protonen, neutronen en elektronen)
waaruit sterren, de Aarde, mensen en peperdure deeltjesdetectors zijn opge-
bouwd. Ze vliegen vrijwel ongehinderd overal dwars door heen. Dit is niet
zo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt: er bestaat een precedent! In
de kern van de Zon worden, als bijproduct van de kernfusie die daar plaats
vindt, neutrino's geproduceerd. Neutrino's zijn ongeladen, massaloze deeltjes
die vrijwel geen wisselwerking vertonen met andere materie. Door ooze hand
(oppervlak ongeveer 100 cm') vliegen per seconde ongeveer 1013 (= 10x een
miljoen x een miljoen) zonne-neutrino's zonder dat we daar lets van voelen.
Dat wordt bedoeld met "vrijwel geen wisselwerking".
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Het bestaan van donkere materie is van groot belang voor de kosmolo-
gie: de hoeveelheid materie in ons heelal bepaalt of de uitdijing van het heelal
altijd door zal gaan, of na verloop van (veel) tijd stopt en omkeert. Als er
genoeg donkere materie is zou dit laatste in principe kunnen. De lichtgevende
materie alleen (en dat is wat we direkt kunnen waarnemen) is niet voldoende
om de uitdijing van het heelal uiteindelijk volledig of to remmen.

2.2 Het raadsel van de spiralen
Lange tijd was een van de grootste raadsels het bestaan van de spiraalstruk-
tuur in spiraalstelsels. Het grootste probleem daarbij is de spiraalstruktuur
voor langere tijd to handhaven. Spiraalstelsels roteren -zoals reeds opgemerkt-
niet als een starre schijf (een grammofoonplaat roteert als een starre schijf:
ieder punt van de plaat roteert in dezelfde tijd een maal om de as). Op
verschillende afstanden van het centrum van het stelsel vindt men een ver-
schillende omloopstijd voor de sterren en gaswolken aldaar. Dit verschijnsel
noemt men di$erentiele rotatie. Deze differentiele rotatie heeft tot gevolg
dat een spiraalarm die aan sterren "vastzit" steeds verder uit elkaar wordt
getrokken en nauwer wordt opgewonden (figuur 4). Daardoor zal de spiraal-
arm na verloop van een paar rotatie-perioden volledig verdwijnen. Er is een
mechanisme nodig dat spiraalarmen in stand houdt.

Aan het eind van de zestiger jaren is de theorie ontwikkeld voor het
handhaven van spiraalarmen in platte sterstelsels. Deze theorie van de dicht-
heidsgolven laat zien hoe men de zwaartekracht kan gebruiken om spiraalar-
men in stand to houden. In spiraalarmen is de dichtheid van gas en sterren
hoger dan gemiddeld. Die extra dichtheid veroorzaakt lokaal een sterkere
zwaartekracht, die er voor zorgt dat sterren en gas uit de omgeving worden
aangetrokken en langer blijven hangen in het gebied van de spiraalarm. Maar
sterren zitten niet "vast" aan een bepaalde spiraalarm. Op die manier kan de
arm zich in stand houden. Het patroon van armen roteert star over de schijf
van het sterstelsel ondanks het feit dat de individuele sterren en wolken niet
volgens een star patroon roteren rond de kern. Door het bestaan van spiraal-
armen zijn de banen van sterren en gaswolken rond het centrum niet langer
perfekte cirkelbanen: de (kleine) afwijkingen van de cirkelvorm houden de
spiraalarmen in stand.

De grotere dichtheid in spiraalarmen is tevens de reden dat zij zo goed
zichtbaar zijn. Spiraalarmen bevatten meer gas dan gemiddeld. Bovendien
vormen zich in dat gas schokken (lokale gebieden met hoge dichtheid). Bij die
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Figuur 4: Als spiraalarmen vast zouden zitten aan sterren worden ze steeds
strakker opgewonden. In het buitendeel van het stelsel legt een ster in een
bepaalde tijd een veel kleiner deel van zijn baan of (van 1 naar 2) dan een
ster in de binnendelen (van 1' naar 2').
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schokken kan het gas zich gemakkelijk samenballen tot sterren. Men vindt
daarom jonge sterren in spiraalarmen. Omdat jonge sterren vaak heet en
helder zijn, brengen ze het gas tot lichten en vallen de spiraalarmen zo op.

2.3 Elliptische stelsels
Een volledig andere klasse van sterstelsels vormen de elliptische stelsels. Zij
ontlenen hun naam aan het feit dat ze er uitzien als afgeplatte bollen. In
vergelijking met spiraalstelsels bevatten elliptische stelsels vrijwel geen gas.
Vrijwel alle massa bestaat uit sterren. De bewegingen van sterren in ellipti-
sche stelsels is geheel anders dan in spiraalstelsels. In spiraalstelsels bewegen
de sterren allernaal vrijwel in cirkelbanen in een vlak. Deze ordelijke rotatie
ondersteunt het spiraalstelsel tegen de aantrekkende werking van de zwaar-
tekracht. In elliptische stelsels zijn de sterbewegingen minder geordend: de
sterbanen bevinden zich niet allemaal in hetzelfde vlak, en het zijn ook geen
cirkels. Nog steeds is het zo dat de beweging van de sterren er voor zorgt dat
het stelsel niet onder zijn eigen gewicht instort.

Een elliptisch stelsel is to vergelijken met een vat gevuld met gas. In een
vat bewegen gasmoleculen ongeordend door elkaar met een snelheid die groter
is naarmate de temperatuur (en daarmee de druk) van het gas toeneemt. De
relatie tussen de typische snelheid V, de massa m van een molecuul en de
temperatuur T kan worden geschreven als:

(4)

De evenredigheidskonst ante k heet de "konstante van Boltzmann". Zonder
het vat zou het gas door zijn eigen druk uitzetten, en alle moleculen wegvlie-
gen.

Sterren in een elliptisch stelsel zijn to vergelijken met gasmoleculen.
Aan hun beweging kun je een typische temperatuur toekennen volgens bo-
venstaande relatie tussen snelheid en temperatuur. De bijbehorende druk in
het "stergas" houdt het stelsel overeind onder zijn eigen gewicht. De typische
snelheid die daarvoor nodig is wordt nog steeds gegeven door de relatie die
ook in spiraalstelsels geldt: V = GM/R. Men moet echter de grootheid R
interpreteren als de typische straal van het elliptisch stelsel, en M de totale
massa. Dit bepaalt dan de typische temperatuur T, van het stergas:

kT, = V2 = GM (5)

M, R
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In deze uitdrukking is m, de typische massa van een ster. De typische snelheid
van een ster in een elliptisch stelsel is een paar honderd kilometer per seconde.

De vergelijking met een vat gas gaat niet volledig op. In de eerste plaats
heb je geen vat nodig om de sterren in een elliptisch stelsel op to sluiten. Die
taak wordt overgenomen door de zwaartekracht die met zijn aantrekkende
werking alle sterren in het stelsel aan elkaar bindt. Bovendien zijn de be-
wegingen van sterren in een elliptisch stelsel niet volstrekt ongeordend. Om
dat to begrijpen moeten we wat dieper ingaan op de vorm van de elliptische
stelsels.

2.4 Zijn elliptische stelsels de sigaar?
Vroeger dacht men dat elliptische stelsels de relatief simpele vorm van een
afgeplatte bol hebben. De oorzaak van die afplatting zou een langzame rota-
tie van het stelsel zijn: langzaam in de zin dat de rotatiesnelheid veel kleiner
is dan de snelheid van individuele sterren zodat zij met voldoende is om het
stelsel to ondersteunen. In ons eigen zonnestelsel is de vorm van de grote gas-
planeten Jupiter en Saturnus een voorbeeld van dit effekt: beide zijn door
rotatie duidelijk afgeplatte bollen met een doorsnede van pool tot pool die
kleiner is dan de doorsnede door de equator. Uit de waarnemingen blijkt ech-
ter dat de vorm van elliptische stelsels niet simpelweg die van een afgeplatte
bol kan zijn. Omdat we een elliptisch stelsel altijd "plat" tegen de hemel
zien afgebeeld is dat niet direkt to zien. Men kan dit echter opmaken uit de
waargenomen snelheidsverdeling van de sterren in het stelsel.

Een afgeplatte bol heeft twee karakteristieke richtingen. Deze noemt
men de hoofdassen: een Tangs de rotatie as en een door het equatorvlak. De
doorsnede langs de rotatie-as is een ellips (afgeplatte cirkel). De doorsnede
door het equatorvlak is een cirkel.

Elliptische stelsels blijken drie verschillende hoofdassen to hebben. De
bijbehorende vorm kan men als volgt in stappen opbouwen (figuur 5):

1. Neem een bol, trek deze in een richting uit elkaar zodat hij vervormd
wordt tot een (stompe) sigaar. Deze stap definieert de eerste hoofdas:
de richting langs de lengterichting van de sigaar.

2. Druk vervolgens boven op de sigaar, zodat hij loodrecht op de lengte-
richting wordt afgeplat. Dit definieert de andere twee hoofdassen. De
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Figuur 5: Elliptische stelsels hebben in het algemeen drie hoofdassen. Dat
betekent dat de afstanden Cl, C2 en C3 langs die hoofdassen in het algemeen
niet gelijk zijn.

langste van de drie assen is langs de trekrichting van stap 1, de korste
langs de duwrichting van stap 2.

Het eindresultaat van dit recept geeft een goede benadering van de
vorm van een elliptisch stelsel: een in de dwarsrichting afgeplatte sigaar.
Deze gekompliceerde vorm houdt ook in dat de langzame rotatie niet nood-
zakelijk een simpele rotatie langs de kortste as kan zijn. Het blijkt zelfs dat
de binnenste delen van sommige stelsels langs een andere as roteren dan de
meer buitengelegen delen. In weer andere gevallen lijkt er eerder sprake to
zijn van een tuimelende beweging van de sigaarvorm dan van rotatie.

De gekompliceerde vorm van elliptische stelsels wordt in stand gehou-
den door de beweging van de sterren in het stelsel. Berekeningen hebben
aangetoond dat in elliptische stelsels een groot deel van de sterren zich in
een van twee verschillende soorten banen bewegen (figuur 6). De eerste soort
banen zijn de zogenaamde doos-banen. Sterren in zo'n baan oscilleren in prin-
cipe op en neer langs de langste of korste hoofdas van het stelsel. Zij vliegen
daarbij door de kern van het stelsel. Sterren in de tweede soort baan, de zo-
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genaamde buis-banen mijden het centrum juist: zij roteren min of meer rond
het centrum van het stelsel. De naamgeving van de banen houdt verband met
de vorm van een wolk sterren in zo'n baan. In tegenstelling tot de banen in
spiraalstelsels zijn deze banen in het algemeen niet gesloten. Het samenspel
tussen de populatie sterren in door- en buis-banen bepaalt de uiteindelijke
vorm van het stelsel. Een kleine minderheid van de sterren past niet in dit
beeld: zij bewegen zich op chaotische wijze door het stelsel.

Veel van het onderzoek aan de opbouw en baanbewegingen in elliptische
stelsels wordt gedaan met behulp van computerberekeningen. Men probeert
daarbij de waargenomen opbouw van de stelsels na to bootsen door de be-
weging van een groot aantal sterren in het stelsel uit to rekenen. Dat kost
veel rekenwerk. Iedere ster voelt de aantrekkende werking van alle andere
sterren. Weliswaar neemt de aantrekkende werking tussen twee individuele
sterren of met toenemende onderlinge afstand: aantrekkingskracht is omge-
keerd evenredig met het kwadraat van de afstand. Maar in het algemeen
bevinden zich ook meer steren op grotere afstand. Het aantal sterren op een
bepaalde afstand schaalt binnen een stelsel ruwweg evenredig met het kwa-
draat van de afstand. Dat heft de afval van de aantrekkingskracht precies
op: het netto effekt is dat men alle sterren in rekening moet brengen om de
beweging van een,enkele ster to bepalen. In een model-stelsel bestaande uit
100.000 sterren moet men daarom bij iedere stap ongeveer (100.000)2 = 10
miljard berekeningen doen (om precies to zijn: voor iedere ster moet men de
99.999 aantrekkingskrachten t.g.v. alle andere sterren uitrekenen).

Dit verklaart dat men geen "volledige" sterstelsels in de computer kan
nabootsen. Een typisch sterstelsel bevat tussen de honderd miljoen tot tien
miljard sterren. Overigens verzint men steeds slimmere truuks om het aantal
berekeningen (en daarmee de kosten van de computertijd) to reduceren. Zo
kan men bijvoorbeeld groepen sterren op grote afstand samenvegen, en zo
slechts hun gemiddelde aantrekking in rekening brengen.
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buis-banen

doos-banen

Figuur 6: Buis- en doos-banen van sterren in een elliptisch sterstelsel.
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2.5 Onregelmatige, dwerg- en stervorming-stelsels
Het merendeel van alle sterstelsels behoort de tot de groep van de elliptische-
en spiraalstelsels. Maar ongeveer 30% van alle sterstelsels heeft geen duide-
lijke struktuur: de onregelmatige stelsels. Een voorbeeld van dit soort stelsels
vormen de Magellaanse wolken: twee satelliet-stelsels van ons eigen melkweg-
stelsel. Zij zijn aan de zuidelijke sterrenhemel zichtbaar als twee lichtende
wolken, en werden zo'n vierhonderd jaar geleden voor het eerst beschreven
door de ontdekkingsreiziger Magelaes.

Er bestaat ook een populatie van dwergstelsels, een soort mini ellipti-
sche stelsels met ongeveen een miljard sterren. In zekere zin houden dwerg-
stelsels het midden tussen een bolvormige sterrenhoop (met ongeveer hon-
derdduizend sterren) waarvan de meeste sterstelsels er een paar honderd
hebben, en een elliptisch sterstelsels met 10 - 100 miljard sterren. Onze ken-
nis van dwergstelsels is erg onvolledig. Omdat ze zo weinig sterren bevatten
(en dus weinig licht uitstralen) zijn ze maar tot op relatief kleine afstand
zichtbaar.

Sommige sterstelsels vallen op door een grote populatie zeer jonge en
heldere sterren. Blijkbaar heeft zich in die stelsels recentelijk (d.w.z. minder
dan een miljard jaar geleden, 10% van de leeftijd van het heelal) explosief
een stervormingsproces in gang gezet. In gewone sterstelsels heeft de meeste
stervorming zich langer geleden (kort na hun ontstaan) voorgedaan en is
stervorming nu een aflopende zaak. Het is niet helemaal duidelijk wat die
plotselinge stervorming in gang zet. De meest waarschijnlijke oorzaak is de
passage van een ander sterstelsel, die met zijn aantrekkingskracht het gas in
het stelsel door elkaar roert. Daarbij ontstaan schokken en verdichtingen in
het gas waarin stervorming kan plaatsvinden.

3 Groepsgedrag en kosmische verzamelwoede
De verdeling van sterstelsels door de ruimte is niet willekeurig. Dat kan men
al zien door to kijken naar de verdeling van stelsels aan de hemel (figuur
7). Daarin zijn duidelijke concentraties to herkennen. Sterstelsels hebben de
neiging om groepen (in vaktaal clusters) to vormen. Bovendien vormen de
clusters weer groepen die superclusters worden genoemd.
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Deze neiging tot klonteren is een uiting van de kosmische verzamel-
woede van de zwaartekracht. Massa trekt elkaar aan, en een koncentratie
van massa heeft de neiging nog meer materie rond zich to verzamelen. Dat
principe lijkt simpel, maar desondanks is nog niet goed begrepen hoe bet
proces van de vorming van sterstelsels, clusters en superclusters in zijn werk
is gegaan.

In een ver verleden was de massa in ons heelal vrijwel uniform verdeeld.
Dit kan worden opgemaakt uit waarnemingen van de kosmische achtergrond-
straling. Deze achtergrondstraling kan men opvatten als het nagloeien van
de hete, jonge levensfase van ons heelal. Toen deze straling ontstond was
het heelal nog maar zo'n 10.000 jaar oud. De huidige leeftijd van het heelal
is ongeveer 15 - 20 miljard jaar. Deze waarnemingen maken gebruik van
het feit dat lokale verdichtingen in dat jonge heelal als "vingerafdrukken"
kleine temperatuurschommelingen hebben achtergelaten in de kosmische ach-
tergrondstraling. Recente metingen met de COBE (= Cosmic Background
Explorer) satelliet hebben laten zien dat de materie bij het ontstaan van
de achtergrondstraling vrijwel uniform was verdeeld. De gemeten afwijkin-
gen van uniformiteit zijn ongeveer 0, 002%. Daarmee leverde deze satelliet het
eerste bewijs voor het bestaan van de (noodzakelijke) embryo's voor de latere
massa-koncentraties. Dit leidde vorig jaar tot veel ophef in de internationale
pers.

Computerberekeningen tonen aan dat zulke kleine rimpels in de massa-
verdeling voldoende zijn om de zwaartekracht de kans to geven om in vijftien
miljard jaar superclusters, clusters en sterstelsels to vormen. Een boel details
zijn echter nog onbegrepen. Zo is bijvoorbeeld de rol van de al eerder ge-
noemde donkere materie een twistpunt. Sommige sterrekundigen denken dat
meer dan 90% van alle materie in ons heelal onzichtbaar is. In die visie zijn
clusters en superclusters niet meer dan het topje van de ijsberg, en wordt
de verzamelwoede van de zwaartekracht helemaal gestuurd door iets wat we
niet kunnen zien!

3.1 Vandalisme en kannibalisme
Het feit dat sterstelsels de neiging hebben om zich in groepen to verzamelen
heeft tot gevolg dat sterstelsels elkaar relatief vaak tegenkomen. In grote
clusters bewegen de sterstelsels door elkaar met een snelheid van ongeveer
duizend kilometer per seconde. Zo'n cluster bevat soms wel enkele honderden
sterstelsels. Met name in bet centrum van een rijke cluster komen sterstelsels
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Figuur 7: Klontering sterstelsels in het heelal. De rechthoekige figuur geeft de
verdeling aan een klein stuk van de hemel. De "taartpunt" geeft de ruimtelijke
verdeling weer. Deze is geconstrueerd door gebruik to makers van de Wet van
Hubble: de vluchtsnelheid van een sterstelsel is evenredig met zijn afstand.
Langs de zijkanten van de taartpunt staat die vluchtsnelheid aangegeven.
(V. de Lapparent et al., Ap,J. 202, L1, 1986)
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elkaar regelmatig tegen (eens per paar miljard jaar).
Men moet zich een botsing tussen sterstelsels niet al to dramatisch

voorstellen. Sterstelsels zijn vrijwel leeg in de zin dat de afstand tussen de
individuele sterren veel groter is dan de afmeting van een ster. Dat bete-
kent dat sterstelsels in principe ongehinderd door elkaar heen kunnen vliegen
zonder dat de sterren elkaar raken: de lege ruimte tussen de sterren is een-
voudigweg to groot. Als de sterstelsels veel gas bevatten botst dat ijle gas
uit de twee stelsels wel op elkaar. Dat kan, zoals al werd opgemerkt, aan-
leiding geven tot hemieuwde stervorming. Toch hebben de botsingen tussen
stelsels wel degelijk een effekt op de sterren. De oorzaak is -wederom- de
zwaartekracht.

Wanneer twee sterstelsels elkaar dicht naderen voelen zij de invloed
van elkaars zwaartekracht. Wat er dan gebeurt is het best to beschrijven als
een uit de hand gelopen getijdenwerking. Het verschijnsel van eb en vloed op
Aarde is een gevolg van de aantrekkingskracht van de Maan (en in mindere
mate van de Zon). Deze trekt het water in de oceanen omhoog in vloedbergen
van een paar meter hoogte. Die hoogte wordt bepaald door de kompetitie
tussen de aardse zwaartekracht op het water enerzijds, en de aantrekking
van de Maan anderzijds. Als de Maan dichter bij de Aarde zou staan zouden
die vloedbergen veel hoger zijn. Men kan een gedachtenexperiment doen: als
men de Maan steeds dichter bij de aarde brengt worden de vloedbergen hoger
en hoger tot de zaak uit de hand loopt: de aantrekkingskracht van de Maan
wordt zo sterk dat hij het water van de Aarde aftrekt.

Dit is ongeveer wat er gebeurt als sterstelsels elkaar dicht naderen.
Sterren in de buitendelen van de stelsels zijn relatief zwak gebonden aan hun
moederstelsel en worden (bijna) losgetrokken. Daardoor worden de stelsels
vervormd. Van dat soort situaties zijn vele voorbeelden bekend: men ziet
twee stelsels dicht bij elkaar met een afwijkende vorm. Soms vormen zich
"vloedbergen" in de vorm van lange slierten en staarten rond de passerende
stelsels die blijven bestaan lang nadat de eigenlijke passage heeft plaatsge-
vonden (figuur 8). In het ergste geval wordt een van de stelsels grotendeels
uit elkaar getrokken: galactisch vandalisme.

In sommige gevallen leidt een nauwe passage van twee stelsels tot een
versmelting. De kans daarop is vrij groot als de passeersnelheid niet al to
groot is. Als een klein stelsel wordt ingevangen door een zwaar, groot stelsel
wordt het in eerste instantie een satellietstelsel. Wanneer de baan van de
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Figuur 8: De elkaar vervormende sterstelsels NGC 4088/¢089 (boven) en de
computerberekening van de "vloedbergen" ten gevolge van een nauwe passage
(onder). (Toomre A. & Toomre, J., Ap.J. 178, 623, 1972).
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satelliet door de buitenlagen van het zwaardere stelsel loopt, treedt er een
soort wrijving op. Het satellietstelsel verliest energie omdat het passerende
sterren in beweging zet. Het resultaat is dat de satelliet langzaam naar bin-
nen spiraleert. Uiteindelijk slokt het zware stelsel zijn satelliet volledig op:
galactisch kannibalisme.

3.2 Bepaalt uiterlijk de ontstaansgeschiedenis?
Dit kannibalistisch gedrag geeft een interessante aanwijzing over het ontstaan
van elliptische stelsels, en de verschillen met spiraalstelsels. In het midden
van grote clusters staat vaak een zeer massief, helder elliptisch stelsel. Zo'n
dominant stelsel is waarschijnlijk zo groot geworden door een aantal andere
clusterleden op to slokken. Daarbij is het door zijn grote gewicht naar het
midden van de cluster gezakt. Een aanwijzing hiervoor is dat de kernen van
vele van deze dominante elliptische stelsels dubbel zijn, men ziet als het ware
de onverteerde resten van het laatste slachtoffer.

Het is heel goed mogelijk dat alle elliptische stelsels op deze manier zijn
ontstaan. Het grote verschil tussen elliptische stelsels en spiraalstelsels is, zo-
als boven uiteengezet, het belang van rotatie. Spiraalstelsels roteren snel, en
alle sterbanen liggen in het vlak van een platte schijf. In elliptische stelsels is
de rotatie langzaam, en is er niet zo'n uitgesproken voorkeursrichting voor de
sterbewegingen. Sterstelsels ontstaan wanneer een wolk gas onder zijn eigen
gewicht in elkaar stort totdat de druk door verhitting (schokgolven) zo hoog
wordt dat deze voldoende weerstand biedt. In het gas waaruit het stelsel
kondenseert bestaan waarschijnlijk wervels (roterende gasbewegingen). Als
zo'n wolk instort neemt de rotatie-snelheid toe. Dit is de wet van behoud van
impulsmoment die iedereen kent van het ballet: als een danser(es) met ge-
strekte armen een pirouette uitvoert en zijn armen vervolgens intrekt neemt
de draaisnelheid toe. Op die manier ontstaan de platte schijven van spiraal-
stelsels. Tijdens het instorten is de rotatie van de oorspronkelijke wervels
versterkt. Daarom is de rotatie-as van de wervel (loodrecht op het vlak van
het stelsel) nog steeds terug to vinden als de rotatie-as van het spiraalstelsel.

Als elliptische stelsels ontstaan door samensmelting of consumptie van
een aantal andere sterstelsels, ieder met zijn eigen rotatie-richting, dan blijft
er netto niet zo veel rotatie over. Bovendien bewegen de sterren ook niet
langer in een vlak als gevolg van de sterke storingen die optreden iedere keer
als er weer een stelsel wordt opgeslokt. Dit verklaart tevens waarom niet
alle delen van een elliptisch stelsel noodzakelijkerwijs langs dezelfde as, of
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zelfs maar in dezelfde richting roteren. Dit suggereert dat het verschil tussen
spiraalstelsels en elliptische stelsels gelegen is in hun ontstaansgeschiedenis:
spiraalstelsels dragen nog steeds de tekens van hun geboorte-omstandigheden,
bij elliptische stelsels zijn die grotendeels uitgewist door hun kannibalistische
neigingen.

4 Aktieve sterstelsels en quasars:
pubert eitsverschij nselen?

In de jaren na de tweede wereldoorlog begon de radiosterrenkunde zijn bloei.
Radiosterrenkunde heeft twee belangrijke praktische voordelen. Het eerste
voordeel ligt voor de hand: radiogolven zijn ook overdag waarneembaar, en
ongevoelig voor de weersomstandigheden. Het tweede voordeel is de relatief
grote gevoeligheid van moderne radiotelescopen. De gevoeligheid van een te-
lescoop is evenredig met het oppervlak van de lens of spiegel die de straling
opvangt en verzamelt. Vrijwel alle moderne optische- en radiotelescopen ge-
bruiken daarvoor een spiegel. Nu is het technisch veel makkelijker om een
radiotelescoop to bouwen met een grote spiegel (in principe opgebouwd uit
metalen spanten en veredeld kippengaas) dan een grote optische telescoop. De
grootste optische telescopen op aarde hebben momenteel een doorsnede van
tien meter (en een verzamelend oppervlak van ongeveer honderd vierkante
meter). Radiotelescopen met een doorsnede van dertig tot honderd meter
zijn technisch geen enkel probleem. (De grootste radiotelescoop in Arecibo,
Puerto Rico, heeft een doorsnede van 305 meter). Bovendien is het mogelijk
om een groot aantal kleine radiotelescopen elektronisch aan elkaar to scha-
kelen, waardoor een veel grotere telescoop wordt nagebootst. Deze techniek
noemt men radiointerferometrie.

De uit twaalf spiegels bestaande Westerbork Synthese-Telescoop in
Drente maakt gebruik van deze schakeltechniek. Dit instrument, een momu-
ment voor de vooruitziende blik van de beroemde sterrekundige Jan Hendrik
Oort, heeft een verzamelend oppervlak van ruim duizend vierkante meter.
Deze techniek heeft bovendien als voordeel dat men veel kleinere details kan
onderscheiden. Het is momenteel nog niet goed mogelijk om optische tele-
scopen op deze manier to kombineren. Het scheidend vermogen van optische
telescopen wordt bovendien in belangrijke mate beperkt door de storende
invloed van de aardatmosfeer. De beste optische telescopen op aarde kunnen
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details zien met een scherpte die overeenkomt met het onderscheiden van
een vlieg op een afstand van tien kilometer. Door radiotelescopen verspreid
over de hele aarde aan elkaar to schakelen (een techniek die intercontinen tale
radiointerferometrie wordt genoemd) krijgt men een scherpte die ongeveer
duizend keer beter is, en overeenkomt met het zien van een stadsbus (Lijn
11) op de Maan.

Bij het in kaart brengen van de hemel met radiotelescopen bleek al
snel dat de radiohemel geen simpele afspiegeling is van de sterrenhemel zo-
als die met optische telescopen to zien is. De meeste heldere sterren bleken
voor radiotelescopen onzichtbaar. Daarvoor in de plaats waren er vele nieuwe
bronnen die, op het eerste gezicht, nergens bijhoorden, d.w.z. die niet waren
geassocieerd met een bekend objekt aan de hemel. Bij nader inzien bleken
sommige van deze bronnen de resten van geexplodeerde sterren (supernova's)
in onze eigen melkweg. Andere bronnen bleken echter veel verder weg to
staan.

4.1 Radiostelsels
In 1954 waren Baade en Minkowski in staat om aan to tonen dat een van
de vele radiobronnen die men had ontdekt extra-galactisch is: de radiobron
Cygnus A bleek to horen bij een sterstelsel. Latere waarnemingen lieten zien
dat zich aan weerszijden van het met een gewone telescoop waarneembare
sterstelsel twee ijle wolken heet gas bevinden die radiostraling uitzenden (fi-
guur 9). Het gas is zo heet dat atoomkernen en hun elektronen los van elkaar
bewegen. Een dergelijk gas noemt men een plasma. Zo is bijvoorbeeld een
brandende TL-buis gevuld met plasma. Deze plasma-wolken staan op een af-
stand van ongeveer 150.000 lichtjaar van het moederstelsel. De radiostraling
is synchrotronstraling die wordt uitgezonden wanneer zeer energetische elek-
tronen langs een magneetveld spiraleren. Sindsdien zijn er vele van dit soort
radiostelsels ontdekt. Het werd al snel duidelijk dat hier iets bijzonders aan
de hand is. Eerst dacht men dat de wolken door het stelsel in een explosie
waren uitgestoten. Dit idee bleek echter onhoudbaar. Tegen de tijd dat de
wolken de afstand van enige honderduizenden lichtjaren hebben afgelegd zijn
ze al lang afgekoeld, en is de radiostraling uitgedoofd. Dit bracht de ster-
rekundigen op het idee dat de wolken kontinue van energie moeten worden
voorzien. De vraag was alleen hoe!

Het antwoord op die vraag werd gegeven toen in de zeventiger jaren
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Figuur 9: Radiokaart van het aktieve sterstelsel Cygnus A. Een Jet (J) is
duidelijk zichtbaar, alsmede de wolken waar het uiteinde van de jet botst met

het intergalactisch gas. (VLA opname, Dreher, Carilli & Perley)
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met radiotelescopen werd ontdekt dat de radiowolken verbonden zijn met
het moederstelsel door bundels zeer snel stromend gas. Deze straalstromen
(meestal jets genoemd) transporteren energie van de "centrale generator"
in de kern van het moederstelsel naar de verafgelegen wolken. De wolken
vormen zich aan het eind van de jet waar het materiaal in de jet botst op
het ijle gas tussen de sterstelsels. Dat inslagpunt wordt steeds verder naar
buiten geduwd als de jet zich een weg baant door het omringend gas. Er
zijn ondertussen vele radiostelsels bekend met radiowolken en jets. Die jets
zijn overigens niet altijd even goed zichtbaar. Blijkbaar is het transport van
energie door de jets zeer efficient, en lekt er maar een klein deel weg in de
vorm van radiostraling. Bovendien is in veel gevallen slechts een jet to zien,
terwijl er toch twee radiowolken zijn aan weerszijden van het stelsel. Op die
eenzijdigheid kom ik later terug.

Een paar van deze jets zijn ook in zichtbaar licht to zien. Al in 1918
ontdekte de Amerikaanse astronoom Curtis een "uitsteeksel" aan het grote,
opmerkelijke elliptische stelsel M87. Tegenwoordig weten we uit radiowaar-
nemingen dat dat uitsteeksel een van de twee jets van dat aktieve sterstelsel
is.

4.2 De centrale generator
Ergens verborgen in de kern van een aktief stelsel bevindt zich een centrale
generator. Deze is verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid energie die no-
dig is om de straalstromen aan to drijven die op hun beurt aan hun uiteinde
de energetische elektronen maken die verantwoordelijk zijn voor de radio-
straling. In veel gevallen ziet men in de kern van het sterstelsel een sterke,
zeer kompakte radiobron die slechts met de technieken van de radiointerfero-
metrie kan worden opgelost in afzonderlijke delen. Het vermogen van deze
generatoren is zeer hoog: de sterkste aktieve sterstelsels produceren onge-
veer 1036 Watt! (1036 correspondeert met een 1 gevolgd door 36 nullen). Ter
vergelijking: de totale energieproductie op aarde is ongeveer 1013 Watt, en
de energieproductie van de Zon is 3 x 1026 Watt. De waarnemingen geven
intrigerende aanwijzingen over de aard van die generator.

In de eerste plaats moet de energieproduktie plaatsvinden in een gebied
met een doorsnede enige malen groter dan de afstand Aarde-Zon (150 miljoen
kilometer). Dit blijkt uit de snelle wisselingen in de energie-opbrengst (van
radiostraling tot rontgenstraling) van de kompakte kernbronnen. Men kan
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nooit helderheidswisselingen zien die veel korter duren dan de tijd die bet
licht (lichtsnelheid c = 300.000 km/s) nodig heeft om de bron over to steken:
in dit geval een tiental minuten.

Het ligt voor de hand dat ook hier de zwaartekracht de uiteindelijke
energiebron is. Kernverbranding zoals die in de kernen van sterren plaatsvindt
is eenvoudigweg niet efficient genoeg. De meest efficiente methode is gewoon
materie to laten vallen op een zwaar, kompakt objekt: een zwart gat.

Zwarte gaten ontstaan wanneer een zware ster onder zijn eigen gewicht
instort. Sterren met een overgebleven massa groter dan een paar zonsmassa's
treffen dit lot aan bet eind van hun leven. De ster verdwijnt bij die instorting
uit bet gezicht: er is een denkbeeldige bol rond de ster van waarbinnen niets
(en in bet bijzonder geen licht) naar buiten kan ontsnappen. Dit is een gevolg
van de zeer sterke zwaartekracht rond een zwart gat. De straal van die bol, de
Schwarzschild-straal (genoemd naar de Duitse wiskundige Karl Schwarzschild
die in 1916 deze fundamentele straal "uitvond" ), is evenredig met de massa
M van bet zwarte gat. In formulevorm:

2GM M lRs = c2 3 km x (1 zonsmassa) (6)

Als er later massa op bet zwarte gat valt verdwijnt bet voor altijd. De massa
van bet zwarte gat (en daarmee de straal Rs) groeit dan verder.

Men denkt dat in de kernen van aktieve sterstelsels zwarte gaten be-
staan met een massa van 1 tot 100 miljoen zonsmassa's. Deze zijn waarschijn-
lijk gevormd doordat een zwart gat vele sterren heeft opgeslokt en zo zijn
massa enorm heeft vergroot. Die massa komt overeen met een Schwarzschild-
straal van 3 tot 300 miljoen kilometer. Dit is ongeveer de geschatte grootte
van bet kompakte gebied waarin de energieproduktie moet plaatsvinden. Het
zwarte gat trekt materie uit bet omringend sterstelsel aan. Door de sterke
getijdenwerking worden sterren uit elkaar getrokken. Het gasvormige sterma-
teriaal verzamelt zich waarschijnlijk in een schijf rond bet zwarte gat. In een
dergelijke accretieschijf (accreteren = aangroeien) spiraliseert de massa naar
binnen, waar bet uiteindelijk in bet zwarte gat verdwijnt. Door de interne
wrijving in de schijf wordt een grote hoeveelheid energie geproduceerd. Het
gas wordt sterk verhit, en een klein deel van de materie ontsnapt in de vorm
van een sterke wind en/of een straalstroom.

De, hoeveelheid energie die op deze manier vrijkomt is evenredig aan
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de massa die men op het zwarte gat laat invallen. Toch zijn daar beperkin-
gen aan. Men kan niet willekeurig veel materie op een zwart gat gooien. De
reden is dat de energie die daarbij vrijkomt zich in de vorm van straling
een weg naar buiten baant. Deze straling kan men opvatten als een gas van
lichtdeeltjes (fotonen) dat een bepaalde druk heeft. Het oefent daarom een
kracht uit die de inval van materie tegenwerkt. Dat licht een kracht kan uit-
oefenen is wellicht bekend: je ziet soms kleine molentjes in een glazen stolp
die gaan draaien als je er een lamp op richt. Zulke molentjes worden aan
het draaien gebracht door de "wind" van fotonen die op het molentje invalt.
Deze tegenwerkende stralingsdruk is evenredig met de hoeveelheid energie
die wordt geproduceerd bij het zwarte gat. Het blijkt dat dit een bovengrens
stelt aan de hoeveelheid energie die bij een zwart gat (of iedere massa) kan
worden geproduceerd. Deze zogenaamde Eddingtonlimiet, genoemd naar de
Britse sterrekundige Sir Arthur Eddington, geeft een maximaal vermogen
evenredig met de massa M van het zwarte gat:

Pmax = 1037 M Watt.
zonsmassa

(7)

Men ziet dat dit een massa M van 1 tot 100 miljoen zonsmassa's ongeveer
het voor radiostelsels benodigde vermogen kan leveren.

4.3 Nepsterren

In 1963 ontdekte de in de Verenigde Staten werkzame Nederlandse sterre-
kundige Maarten Schmidt een andere objekt dat hoorde bij een (tot dan toe)
niet geidentificeerde radiobron: een quasar. Door een gewone telescoop zien
quasars er uit als sterren: puntvormig zonder enige struktuur. Dit verklaart
de naamgeving: quasar is een verbastering van de afkorting QSO (Quasi Stel-
lar Object) of QSS (Quasi Stellar Source), in goed Nederlands: nepster. Als
men het licht uitgezonden door quasars analyseert lijkt het niet op het licht
uitgezonden door sterren en gewone sterstelsels. Bovendien zenden quasars
naar we nu weten veel straling uit in het (niet zichtbare) golflengtegebied van
infrarood, ultraviolet en rontgenstraling.

Sterrekundigen analyseren licht door het uiteen to rafelen in de sa-
menstellende kleuren: het spektrum. Een regenboog is een ruw spektrum
van zonlicht veroorzaakt door waterdruppeltjes. In sterspektra ziet men vele
nauwe donkere banden. Deze zgn. absorptielijnen ontstaan wanneer atomen

1 miljoen
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in de steratmosfeer licht van de onderliggende ster wegvangen, maar niet in
onze richting terugstralen. De plaats (golfiengte) waar dit gebeurt is voor
ieder atoom nauwkeurig bekend. Op deze manier kunnen sterrekundigen de
scheikundige samenstelling van een ster(atmosfeer) nauwkeurig bepalen door
na to gaan welke absorptielijnen voorkomen, en hoe sterk ze zijn.

Quasar spektra bevatten echter geen donkere absorptielijnen, maar hel-
dere emissielijnen. Deze ontstaan wanneer atomen in een heet, ijl gas juist
licht uitzenden. Zo kan men bijvoorbeeld een van de belangrijkste emissie-
lijnen van het Chloor-atoom zien door keukenzout (Natriumchloride) in een
vlam to gooien: de vlam licht dan groen op. De emissielijnen in quasar spek-
tra bleken allemaal roodverschoven: een teken dat quasars zich met grote
snelheid van ons of bewegen. In bet beeld van een uitdijend heelal (de eerder
genoemde wet van Hubble) betekent een hoge vluchtsnelheid automatisch
een grote afstand: quasars staan op miljarden lichtjaren van ons verwijderd.
De verst verwijderde quasar momenteel bekend zond de nu waargenomen
straling uit toen ons heelal bijna 6 keer kleiner, en 15 keer jonger was dan
nu. Omdat het licht er dan ook miljarden jaren over doet om ons to bereiken
zijn het dus hele oude objekten.

Het feit dat quasars tot op zulke grote afstand zichtbaar zijn betekent
dat ze ook zeer helder zijn: het uitgestraalde vermogen van een quasar kan
maar liefst 1040 Watt bedragen! Dat betekent dat men de huidige aardse
energiebehoefte voor een miljard jaar zou kunnen waarborgen door de ener-
gieopbrengst van een quasar gedurende een miljardste deel van een seconde
of to tappen. De meeste sterrekundigen denken dat quasars de aktieve kernen
zijn van zeer jonge sterstelsels. De hoge helderheid van quasars verklaart dan
waarom het sterstelsel waarin de quasar (aktieve kern) gelegen is zo moeilijk
waarneembaar is: de straling van de sterren in dat stelsel wordt helemaal
overstemd door de straling uit de kern die wel tienduizend keer sterker is.

In zekere zin kan men zeggen dat het hier om een "puberteitsverschijn-
sel" gaat: het treedt op tijdens de jeugd, en verdwijnt op oudere leeftijd. Dit
laatste maakt men op uit het feit dat er het aantal quasars toeneemt met
de afstand, en "toenemende afstand" betekent nu eenmaal "verder in het
verleden". Overigens is die toename in aantal met toenemende afstand niet
onbeperkt: blijkbaar moet het stelsel eerst een minimum leeftijd hebben. De
reden voor het uitdoven van de quasar is waarschijnlijk uitputting: de brand-
stof in de vorm van gas en sterren die invallen op het zwarte gat raakt op. Het
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is daarom heel goed mogelijk dat vele sterstelsels (waaronder ons eigen melk-
wegstelsel) in hun kern de fossielen van quasars bevatten in de vorm van een
zeer zwaar zwart gat. Men zoekt naar die zwarte gaten door naar de rotatie
van sterren in de kern van sterstelsels to kijken. De zwaartekrachtswerking
van het zwarte gat maakt zich merkbaar in de rotatiekromme. Deze zoek-
tochten geven intrigerende aanwijzingen voor het bestaan van fossiele zwarte
gaten in de kernen van sommige sterstelsels, maar het waarnemingsmateriaal
is nog verre van eenduidig.

Misschien is het mogelijk om zo'n fossiel weer to aktiveren: als een stel-
sel met een zwart gat wordt verstoord door de passage van een ander stelsel
wordt het door elkaar geroerd. Onder die omstandigheden kan er (tijdelijk)
weer voldoende materiaal in de kern van het stelsel komen om het zwarte
gat van brandstof to voorzien. Zo'n verstoord stelsel wordt dan weer aktief,
en vormt een radiostelsel. Dit scenario verklaart wellicht waarom radiostel-
sels vrijwel uitsluitend een elliptisch stelsel als moederstelsel hebben: zoals
we al hebben gezien zijn elliptische stelsels mogelijk het resultaat van nauwe
passages en versmeltingen.

4.4 Eenzijdigheid en familierelaties
Sommige quasars vertonen, net zoals radiostelsels, uitgebreide radiowolken
en jets. In die zin is er een duidelijke overeenkomst met de (meer dichtbij
staande) radiostelsels. In quasars zijn die jets vrijwel altijd maar aan een
kant to zien. Die eenzijdigheid kan worden verklaard uit de hoge snelheden
waarmee materie blijkbaar uit de kern wordt weggeblazen. Waarnemingen
met de bovengenoemde methode van radiointerferometrie laten lets zien dat
op het eerste gezicht de natuurwetten lijkt to schenden. In de kernen van qua-
sars en sommige radiostelsels worden , op een schaal van een paar lichtjaar,
wolken plasma uitgestoten die zich dwars op de gezichtslijn met een snel-
heid lijken voort to bewegen groter dan de lichtsnelheid. Volgens Einstein's
relativiteitstheorie kan niets sneller dan het licht bewegen. Er moet hier dus
sprake zijn van een illusie.

De reden van de illusie is juist die eindige lichtsnelheid c = 300.000
km/s. De waargenomen wolken bevinden zich waarschijnlijk in een van de al
eerder genoemde straalstromen. Als zo'n straalstroom (toevallig) bijna in de
richting van de aarde staat, en de snelheid waarmee de wolken zich bewegen
bijna gelijk is aan de lichtsnelheid doet zich de situatie voor dat de wolk
(vanuit ons gezichtspunt) zijn eigen licht (het signaal dat ons op het bestaan
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van de wolk opmerkzaam maakt) bijna inhaalt! Daardoor lijkt de wolk zich,
dwars op de gezichtslijn, sneller to bewegen dan hij in werkelijkheid doet: een
optische illusie.

Deze waarnemingen van de zgn. sneller-dan-licht beweging laten zien
dat de stroomsnelheid in sommige jets vrijwel gelijk is aan de lichtsnelheid.
Dit geeft een goede verklaring voor het feit dat we in sommige (meer hel-
dere) radiostelsels en quasars maar een jet zien, terwijl er toch twee plasma-
wolken aan weerszijden van het stelsel of quasar staan: de al eerder genoemde
eenzijdigheid. De twee straalstromen in aktieve stelsels en quasars bewegen
zich in de kern diametraal ten opzichte van elkaar. Als de as van de stromen
ruwweg samenvalt met de gezichtslijn beweegt het materiaal in de (van ons
uit gezien) voorste stroom vrijwel recht naar ons toe, en het materiaal in de
achterste stroom vrijwel recht van ons af. Wanneer de stroomsnelheid groot
is (vrijwel gelijk aan de lichtsnelheid) wordt het al eerder genoemde Doppler
effekt van belang. Licht uitgezonden door het ons naderende materiaal wordt
blauwverschoven. Daardoor wordt de door ons waargenomen lichtopbrengst
van de naderende jet groter. Licht uitgezonden door het zich van ons verwij-
derende materiaal wordt roodverschoven, waardoor de waargenomen lichtop-
brengst van de achterste jet afneemt. (Blauwverschuiving bij licht is wat bij
geluid correspondeert met een hogere toon, d.w.z. een hogere frequentie. Het
tegengestelde is de roodverschuiving, d.w.z. een lagere frequentie. De energie
van een lichtdeeltje is evenredig met de frequentie. Daarom heeft een blauw-
verschoven lichtdeeltje meer energie dan een roodverschoven lichtdeeltje). Dit
kan een grote asymmetrie veroorzaken waarbij de naderende jet duizenden
malen helderder is dan de jet die zich van ons verwijdert. Dit verklaart de
(schijnbare) eenzijdigheid van de jets op een schaal van honderdduizenden
lichtj aren.

De overeenkomsten tussen quasars die ook een sterke radiobron zijn en
de (meer dichtbijgelegen) radiostelsels hebben er toe geleid dat men is gaan
nadenken over de mogelijke familierelaties tussen deze verschillende bronnen.
Sommige sterrekundigen denken dat het in feite om dezelfde objekten gaat,
en dat de onderlinge verschillen zoals wij die waarnemen in feite berusten op
toeval: namelijk de positie die wij als waarnemer innemen! Hun model gaat
uit van de situatie geschetst in figuur 10. De (heldere) kern van een aktief
stelsel wordt omgeven door een dikke, holle ring stof. De vorm daarvan is
het beste to vergelijken met een autoband of een doughnut. De twee jets van
de centrale generator komen langs de as van de ring naar buiten. Kijkt men
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Waarnemer
ziet hier
RADIOSTELSEL

Figuur 10: Schematische voorstelling van een aktief sterstelsel (boven) met
een sterk vergrote detailtekening van de aktieve kern (onder). De positie van
de waarnemer bepaalt hoe men de bron ziet. (Naar New Scientist, 21-01-1989)
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dwars tegen de jets aan, dan is de heldere kern door het stof aan het oog
onttrokken. Men ziet dan een radiostelsel waarin allebei de jets (vrijwel) even
helder zijn omdat het materiaal dwars op de gezichtslijn beweegt. Die situatie
komt overeen met een gewoon radiostelsel. Kijken we schuin op de as, dan
wordt de heldere kern beter zichtbaar, en kan de blauwverschuiving (rood-
verschuiving) van de naderende (verwijderende) jet een rol gaan spelen. De
naderende jet wordt helderder, de verwijderende jet zwakker. De bron wordt
steeds "eenzijdiger" naarmate een jet meer onze kant op wijst. Dit komt over-
een met een quasar. Kijken we tenslotte recht langs de as, als het ware recht
de mull van het monster in, dan zien we de heldere kern volledig zonder ob-
structie terwijl de blauwverschuiving van de naderende jet maximaal is. Deze
wordt dan zo helder dat hij de straling van de plasma-wolken aan het eind
van de jet helemaal overstemt. De plasmawolken bewegen veel langzamer
omdat ze zich een weg door het gas tussen de sterstelsels moeten ploegen, in
tegenstelling tot het materiaal in de jet zelf dat door een al schoongeblazen
kanaal loopt. Daarom is de straling van deze wolken niet noemenswaardig
rood- of blauwverschoven. Deze situatie doet zich waarschijnlijk voor bij de
zogenaamde "Blazars": een klasse van zeer heldere, sterk varierende punt-
bronnen.

Dit beeld heeft zeer recent belangrijke steun gekregen door een waarne-
ming met de Hubble Space Telescope (figuur 11). In de kern van het radiostel-
sel NGC 4261 is een stofschijf waargenomen met een doorsnede van ongeveer
400 lichtjaar. Alhoewel de waargenomen schijf groter is dan verwacht lijkt
het een bevestiging van bovengenoemd idee.

4.5 Buitenbeentjes
Niet alle aktieve sterstelsels passen precies in bovengeschetst beeld. Er zijn
ook spiraalstelsels die aktiviteit vertonen, zij het op een lager niveau. Deze
zogenaamde Seyfertstelsels, genoemd naar de sterrekundige Carl Seyfert die
in de veertiger jaren deze klasse stelsels ontdekte, vallen op een foto op door
hun heldere kern. Het blijken radiobronnen to zijn, maar met een vermogen
dat ongeveer een faktor 100 - 1000 keer kleiner is dan het vermogen van
de "klassieke" radiostelsels die een elliptisch stelsel als oorsprong hebben.
Bovendien ontbreken bij de Seyfertstelsels de zeer lange jets met de plasma-
wolken aan hun uiteinde. Met de klassieke radiostelsels en quasars hebben
Seyfert stelsels gemeen dat het spektrum van de kern sterke emissielijnen to
zien geeft en dat ze ultraviolet- en rontgenstraling uitzenden. Dit wijst er op
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Core of Galaxy NGC 4261
Hubble Space Telescope

Wide Field / Planetary Camera

Ground Based OpticavRado Image HST Image of a Gas and Dust Disk

380 Arc Seconds 17 Arc Seconds
v.µ88000 LIGHT-YEARS 400 LIGHT-YEARS

Figuur 11: Het aktieve sterstelsel NGC 4261. De linkeropname is een samen-
stelling van foto van het sterstelsel (midden) en een radio-opname van de jets
en gaswolken. De rechteropname last de stofschijf zien in het midden van het
stelsel, opgenomen met de Hubble Space Telescope.
(foto: W. Jaffe, Sterrewacht Leiden)
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dat er zich in Seyfertstelsels vergelijkbare processen moeten afspelen. Wat de
oorzaak is van het ontbreken van lange jets en plasma-wolken is niet duide-
lijk. Het zou iets to maken kunnen hebben met het lagere vermogen van de
centrale generator in deze stelsels.

5 Conclusie
In de zeventiger j aar na Edwin Hubble's ontdekkingen is onze kennis van ster-
stelsels enorm gegroeid. De wereld van sterstelsels is als een dierentuin met
vele families, soorten en ondersoorten. Sterrekundigen hebben met behulp
van veel detectivewerk veel van de relaties tussen de verschillende vormen
weten to ontsluieren.

Veel van het tegenwoordig onderzoek richt zich op een pas recent ontslo-
ten gebied: de jonge sterstelsels op grote afstand. Daarbij maakt men gebruik
van het feit dat "ver weg" gelijk betekent dat men de toestand ziet zoals die
in een ver verleden was. Dit onderzoek is mogelijk geworden door de bouw
van de steeds grotere telescopen van de "tien meter klasse" die de door hun
grote afstand zeer lichtzwak lijkende stelsels kunnen zien. Dit onderzoek staat
nog in de kinderschoenen, maar een paar zaken zijn al duidelijk. In de eerste
plaats waren de verre sterstelsels blauwer dan nu. Dat is waarschijnlijk niet
zo vreemd: we zien de situatie op het moment dat de meeste sterren in deze
stelsels nog jong zijn, en de stervorming nog in volle gang is. In de tweede
plaats lijkt het dat er vroeger veel meer spiraalstelsels waren dan nu. In verre
clusters zijn 30% van de stelsels spiralen, terwijl de meer dichtbij staande,
meer "moderne" clusters maar 5% spiralen bevatten. Voor een gedeelte ziin
een aantal van de jonge spiralen waarschijnlijk geconsumeerd door andere
stelsels zoals hierboven beschreven. Maar het valt niet geheel uit to sluiten
dat een aantal gewoon zijn uitgedoofd: bij gebrek aan geboortes van nieuwe
heldere sterren zijn ze uit het gezicht verdwenen. In de derde plaats waren
en vroeger meer, en helderder radiostelsels. Dit heeft waarschijnlijk to maken
met de nog oveivloedige aanwezigheid van brandstof in de kern van aktieve
sterstelsels.

Het valt to verwachten dat nieuwe waarnemingen in de komende jaren
onze inzichten op vele punten zullen wijzigen. Een ding laat dit echter onver-
let: wanneer men op een heldere zomernacht in het sterrebeeld Andromeda
de zacht lichtende nevelvlek ter grootte van de volle maan ziet, en zich re-
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aliseert dat het licht twee miljoen jaar geleden is uitgezonden door sterren
in een naburig spiraalstelsel, dan kun je je zelf voor een moment deel voelen
van een -naar menselijke maatstaven- oneindig heelal.

6 Appendix: wat karakteristieke grootheden
Sterrekundigen gebruiken een maatstelsel dat niet erg goed aansluit bij de
ingeburgerde manier waarop we afstanden, tijden en gewichten bepalen. Het
bekendste voorbeeld is wel het lichtjaar, de verwarrende benaming voor de
afstandsmaat die correspondeert met de afstand die het licht in een jaar
aflegt. Hieronder volgt een opsomming die de karakteristieke eigenschappen
geeft van de zaken die hierboven ter sprake zijn gekomen. Hierbij betekent
de notatie 1026 een 1 met 26 nullen, dus: honderd = 102, duizend = 103, een
miljoen = 106 een miljard = 109, en een biljoen = 1012.
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Astronomische afstanden/groottes
Doorsnede aarde: 12.800 kilometer
Doorsnede Zon: 1 miljoen kilometer
Afstand Aarde-Zon (Astronomische eenheid): 150 miljoen kilometer
Lichtjaar: 9, 5 biljoen kilometer
Doorsnede melkwegstelsel: 100.000 lichtjaar
Lengte jet van aktief stelsel: 0, 2 - 1 miljoen lichtjaar
Afstand tot Andromeda nevel: 2 miljoen lichtjaar
Doorsnede cluster: 1 - 10 miljoen lichtjaar
Doorsnede waarneembaar heelal: 15 miljard lichtjaar
Astronomische leeftijden
Leeftijd Aarde: 5 miljard jaar
Levensduur sterren: 10 - 100 miljard jaar
Omloopstijd Zon in melkweg 250 miljoen jaar
Leeftijd heelal: 10 - 20 miljard jaar
Astronomische aantallen
Aantal sterren in sterstelsel: 10 - 100 miljard
Aantal sterstelsels in een cluster: 20 - 200
Aantal sterstelsels in waarneembaar heelal: 3 miljard
Astronomische vermogens
Aardse energieproductie: 1013 Watt
Door Aarde onderschept zonnevermogen: 2 x 1017 Watt
Zonslichtkracht: 4 x 1026 Watt
Totale lichtkracht sterstelsel: 1036 - 1038 Watt
Radio-vermogen sterstelsel: 1031 - 1033 Watt
Radio-vermogen radiostelsel: 1033 - 1036 Watt
Lichtkracht quasar: 1036 - 1040 Watt
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Deel III
DE GROOTSTE STRUCTUREN IN HET
HEELAL

Vincent Icke, Sterrewacht Leiden

1 Het Heelal: korte inhoud van al het voorafgaande
Als wij de leeftijd van het Heelal - in werkelijkheid zo'n 15 a 20 miljard jaar
- zouden samenpersen tot een enkele week, to beginnen om middernacht op
maandagmorgen, dan zou het Heelal in de eerste dertig sekonden een zie-
dende, ondoorzichtige massa zijn van licht en gloeiende subatomaire deeltjes.
Om een minuut na middernacht zou het Heelal zo ver zijn uitgedijd en af-
gekoeld dat het doorschijnend werd voor licht. Vanaf kwart voor twee die
vroege maandagochtend beginnen de eerste melkwegstelsels to ontstaan, of
en toe opflitsend tot verblindende helderheid als quasars omtrent de ochtend-
spits op dinsdag. Het merendeel van het midden van de week wordt gebruikt
voor de vorming van nog meer melkwegstelsels, met vaak meer dan honderd
miljard sterren per stelsel. Tegen donderdag zouden duizend generaties van
zeer zware sterren gevormd en ontploft zijn, daarbij de ijle leegten tussen de
sterren bezaaiend met de chemische elementen waaruit wij allen ooit zouden
ontstaan. Het Zonnestelsel, en de Aarde daarin, werd gevormd tijdens een
bakje koffie op vrijdagochtend. De eerste verschijning van levende cellen met
celkernen zou goed passen in het late journaal van die vrijdagavond. Mensen,
als biologische soort, verschijnen pas om twee minuten voor middernacht op
zondag. De eerste menselijke makers van stenen werktuigen verschijnen drie
sekonden voor de laatste slag van middernacht het einde van de kosmische
week aankondigt.

Het Heelal dijt ult. Vandaag zijn de sterrenstelsels verder van elkaar
dan gisteren; morgen zullen zij nog verder uiteen liggen. Zo is de loop van
de tijd weergegeven in de uitdijing van de kosmos als geheel. Deze kosmische
expansie kunnen wij opvatten als een voortdurende vorming van ruimte en
tijd.
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Vroeger was er minder ruimte in het Heelal; materie en energie hadden
dus een hogere dichtheid toen het Heelal jonger was. Als wij het spoor van
het Heelal in de tijd terug volgen, dan komt er een tijd dat materie en energie
oneindig dicht waren: het Heelal was ooit oneindig kompakt en oneindig heet.
Dit `punt Oneindig' markeert het begin van tijd en van ruimte. Men noemt
dit de Oerknal, in het Engels Big Bang. Er bestaat niet zoiets als `voor'
de Oerknal, omdat niets bestond, ook de tijd zelf niet: werkwoorden zoals
`zijn', `ontstaan' en `bestaan' hebben hier geen betekenis. Alleen wiskundige
beschrijvingen kunnen hier uitkomst bieden.

Sterrenkundigen hebben de vroege geschiedenis van het Heelal ten dele
ontraadseld. Wij weten lets over de manier waarop het Heelal uitdijt, en
hoe het vroeger uitdijde. Wij kunnen aantonen dat het altijd heeft moeten
uitdijen, vroeger veel sneller dan nu. Wij weten hoe oud het Heelal is: de
uitdijing began zo'n 15 miljard jaar geleden. Wij weten dus dat bet verleden
een eindige hoeveelheid tijd omvat. Een van de geweldige verrassingen die de
sterrenkunde de mensheid heeft geschonken, is het inzicht dat bet Heelal niet
oneindig oud is, maar een bepaalde leeftijd heeft.

2 Hoe zien wij het Heelal?
Kunnen wij iets zien van de majestueuze verschijnselen die het Heelal maak-
ten tot wat het nu is? Jawel: de snelheid van het licht is eindig. Dus: uitkijken
in de ruimte is terugkijken in de tijd. Alles wat we zien, zien we in het ver-
leden. Als je van Amsterdam naar Leiden kijkt, zie je de stad zoals zij een
tienduizendste sekonde geleden was. Het licht op beide steden verliet de Zon
acht minuten geleden. Vanwege deze bijzondere eigenschap van de Natuur
kunnen wij het Heelal voor onze ogen zien ontvouwen. Door het spoor van
het licht, dat ons uit de diepten van het Heelal bereikt, terug to volgen,
kunnen wij het Heelal waarnemen tot aan haar oorsprong.

Omdat uitkijken in de ruimte terugkijken is in de tijd, kun je ruimte en
tijd niet gescheiden zien: we hebben to maken met een vierdimensionale tijd-
ruimte. Om toch to kunnen begrijpen hoe de Oerknal zich aan ons voordoet,
zullen we doen alsof de ruimte maar twee dimensies heeft. Bekeken vanaf
het punt hier-en-nu, zien we op een afstand van (bijvoorbeeld) twee miljard
lichtjaar het Heelal zoals het was op 15 - 2 = 13 miljard jaar na de Oerknal.
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bet Heelal daarginds,
2 miljard jaar geleden

vroeger was /`/ 1\\ het Heelalbet Heelal kleinermiljarden jaren geleden

ruimte-tekort

Figuur 1: Links: een model van de manier waarop wij het heelal waarnemen.
Uitkijkend in de (hier tweedimensionale) ruimte kijken we terug in de tijd. Als
we b.v. 2 miljard lichtjaar ver weg kijken, zien we ons omringd door het Heelal
toen het 2 miljard jaar jonger was dan nu. Rechts: omdat het Heelal vroeger
minder ruimte bevatte dan nu, is de omtrek van de "jonge" heelalcirkel met
straal R kleiner dan 27rR. Dit kan met in een plat vlak getekend worden.
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De ruimte van dat Heelal zien we (in ons model) als een cirkel met straal
2.000.000.000 lichtjaar om ons heen (Fig. 1). Echter, vanwege de uitdijing van
het Heelal was er vroeger minder ruimte dan nu. Dat betekent, dat de omtrek
van die cirkel niet 2ir maal de straal is, maar minder. Zo'n cirkel kan niet in
een plat vlak getekend worden. Ons model van de tijdruimte is dus gekromd
(Fig.2). Wij kijken langs een ingewikkeld gevormd oppervlak in de tijdruimte,
terug in de tijd.

Wij zien om ons heen het Heelal op steeds vroeger tijden. Uitkijkend
naar een afstand van R lichtjaar, zien wij de "omtrek" van het Heelal als
A x R, waarin A een getal is dat in onze direkte omgeving gelijk is aan 27r.
Op grotere afstanden wordt A steeds kleiner, om tenslotte naar nul to gaan
ten tijde van de Oerknal, d.w.z. als R gelijk is aan 15 miljard lichtjaar.

Dat is het punttijdstip waar Tijd en Ruimte begonnen zijn. Je kunt
iets niet doen inkrimpen tot een afineting kleiner dan een punt; zodoende is
er geen `voor' dit beginpunt. De vraag `wat was er voor de Oerknal?' is even
onbeantwoordbaar als de vraag `wat is er ten noorden van de Noordpool?' Er
is een eindige hoeveelheid tijd in ons verleden. De Oerknal is het ware Alpha
van ons Heelal.

Een deel van de geschiedenis van het Heelal is opgehelderd. Wij we-
ten waar de waterstof vandaan komt die het Heelal vult; de kernen van deze
atomen zijn boodschappers uit de dageraad van de tijd. Wij kennen de oor-
sprong van deze simpelste aller atomen, en ook van de andere atomen waaruit
ons lichaam is gebouwd. Wij kunnen een ballonnetje met helium vullen, en
vangen daarmee een kosmisch fossiel van 15 miljard jaar oud. Maar er blijft
nog veel to leren. Wat gebeurde er nu precies op het punttijdstip van de Oer-
knal waarin ruimte en tijd ontstonden? Wanneer zijn de eerste subatomaire
deeltjes ontstaan, en wat waren hun eigenschappen?
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Wij

Figuur 2: Er was vroeger minder ruimte in het Heelal dan nu. Dat betekent,
dat de omtrek van de cirkel tot waar wij uitkijken niet 2ir maal de straal
is, maar minder. Zon cirkel kan niet in een plat vlak getekend worden. Ons
model van de tijdruimte is dus gekromd. Wij kijken langs een ingewikkeld
gevormd oppervlak in de tijdruimte, terug in de tijd, terug tot aan een enkel
punttijdstip: de Oerknal.
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3 De gloed van de Oerknal
Wij kunnen niet willekeurig ver terugkijken. Omdat het Heelal uitdijt, was
het vroeger dichter en heter. Er was zelfs een tijd dat alle materie in het
Heelal zo beet was dat alles gloeide. Wij kunnen tot die tijd terugkijken: de
straling die 15 miljard jaar geleden vertrok heeft ons zojuist bereikt. Dit is
het vroegste tijdstip in het Heelal dat wij direkt kunnen waarnemen. Het
`gloeien van het Heelal' is thans waarneembaar als de kosmische microgolf
achtergrondstraling, in bet Engels Cosmic Microwave Background Radiation
(CMBR).

Wij kunnen het Heelal zien tot vlak bij de Oerknal: het Heelal is trans-
parant over 99.9 procent van de afstand langs de gezichtslijn, zodat de astro-
nomische blik reikt tot op een promille van het werkelijke begin aller tijden.
In het eerste procent van haar bestaan was het Heelal zo heet en zo kompakt,
dat de atomen hun elektronen niet bij zich konden houden. Het oerplasma
was toen een gloeiende massa, waarin straling werd onderschept door de vrije
elektronen (daarom kunnen we niet verder terug kijken). Deze gloed, afge-
koeld door de uitdijing van het Heelal, nemen wij waar als de CMBR. In
den beginne was dit een oogverblindend schijnsel dat de hele hemel vulde.
Sindsdien heeft de uitdijing van het Heelal de strafing verdund en afgekoeld.
Toen zo'n vijfhonderdduizend jaar voorbij waren, hadden alle atoomkernen
hun elektron-partners gevonden en waren daarmee verbonden tot neutrale
atomen: plotseling kon de nachthemel donker zijn. Nu zien wij slechts een
ijle gloed op millimeter-golflengten met een temperatuur van 2, 732 ± 0, 005
kelvin, die de geboorte van ons Heelal begeleidde, 15 miljard jaar geleden.

Door COBE (de Cosmic Microwave Background Explorer satelliet) is
gemeten dat de rimpelingen in de temperatuur van de CMBR zo klein zijn
dat het spektrum minder dan 1:1000 afwijkt van een ideaal zwart lichaam.
Bovendien is de verdeling van deze straling aan de hemel uitermate glad:
gezien in een willekeurige richting (en na korrektie voor Doppler-effekten ten
gevolge van de beweging van de waarnemer) ontvangt men een intensiteit die
hoogstens 1:90.000 afwijkt van die in een andere richting. In deze zin is het
Oerknal-model voor het ontstaan van bet Heelal verbluffend goed. Er is geen
biljartbal of fietskogeltje ter wereld zo glad als een op negentigduizend. Als
het IJsselmeer zo glad was, dan was de grootste golf een handlengte hoog!
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4 Grote en kleine structuren
Gedurende de leeftijd van het Heelal heeft het licht zo'n 5 gigaparsec 1 kunnen
afleggen. Op deze zeer grote schaal (de horizon, soms de "straal" van het
Heelal genoemd), is de structuur van het Heelal goed to begrijpen met de
Friedmann- Robertson-Walker oplossingen van de Einstein-vergelijkingen.

Op kleine schaal (kleiner dan een megaparsec of zo, een paar miljoen
lichtjaar) is het Heelal zeer kruimelig, verre van de vrijwel perfekte gladheid
die we op grote schaal waarnemen. Het is nog niet duidelijk waardoor de
korrelstructuur wordt gevormd die we thans waarnemen als melkwegstelsels,
sterren, planeten, en nog kleiner grut zoals wijzelf.

Dus op zeer grote schaal (gigaparsecs) is het Heelal superglad en saai,
en is bovendien bijzonder lastig waar to nemen; op kleine schaal (100 kilopar-
sec of minder) heeft het een fascinerend rijke structuur, die echter bijzonder
moeilijk to begrijpen is. Tussen deze twee moeilijke extremen ligt een gebied
waarin de dingen wat eenvoudiger zijn. Strukturen met afmetingen tussen
zo'n 10 en 500 megaparsec zijn zoveel kleiner dan de horizon, dat hun gedrag
met niet-relativistische methoden (Newtonmechanika) kan worden beschre-
ven. Ook hebben zij, in de luttele 15 miljard jaar dat het Heelal bestaat, nog
niet voldoende tijd gehad om door evolutie hun beginvoorwaarden to verge-
ten. In deze schemerzone ligt het gebied van de "grote schaal" of megaparsec
structuur. 2

Zodra de revolutionaire verbeteringen van teleskopen en vooral van de-
tektoren in de jaren TO en '80 beschikbaar kwamen, werden grootscheepse
onderzoekprogramma's naar de posities en snelheden van sterrenstelsela uit-
gevoerd. Toen werd duidelijk dat de schikking van die stelsels absoluut geen
willekeurige (Poisson) verdeling kan zijn. De algemene indruk is thans, dat zij
ruimtelijk verdeeld zijn in grillige formaties. De enige die er wat regelmatig
uitzien zijn nu juist de gebieden waarin zich vrijwel geen sterrenstelsels be-
vinden: enorme cellen waar de dichtheid van stelsels het laagst is. De meeste
ruimte van het Heelal wordt blijkbaar door deze cellen ingenomen (Fig.3).
Meer stelsels vinden we in langgerekte clusterslierten die aan de oppervlakte
van de bellen lijken to liggen. De hoogste massaconeentratie vinden we op

1. Een parsec is 3.26 lichtjaar, ofwel 3 x 1016 meter.
2. Naar mijn mening is de in de kosmologie gebruikelijke uitdrukking large scale structure
nietszeggend, en onbehoorlijk voor een eerlijk natuurkundige. Ik verkies een kwantitatieve
term, zoals "megaparsec structuur".
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sommige plekken langs de slierten, in de Abell clusters.

5 Oorsprong van de grootste structuren
Laten wij nu eens zien wat er gebeurt bij de samentrekking van materie on-
der invloed van de eigen gravitatie. Ten eerste moeten we lets weten over
de beginvoorwaarden. Op megaparsec schaal is het Heelal verre van glad: de
superclusters die worden waargenomen bevatten minstens 1016 zonsmassa's,
ofwel 1046 kilogram, ofwel 1073 waterstofatomen. Een rimpeling die uit zo
onwaarschijnlijk veel deeltjes bestaat, kan onmogelijk door een thermodyna-
mische fluktuatie gevormd zijn. Hoe die oorspronkelijke verstoringen, waar-
aan wij alle structuur in het Heelal (inclusief onszelf) to danken hebben, zijn
ontstaan, is een onopgeloste vraag in de kosmologie. Vrijwel elke onderzoeker
heeft zo zijn of haar eigen idee, maar kollektief hebben we nog geen flauwe
notie van het antwoord.

Een idee hierover dat de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen, is de
veronderstelling dat de vorming van subatomaire deeltjes verantwoordelijk
is voor veel van de tegenwoordige eigenschappen van het Heelal. Met het
ontstaan van deze deeltjes is een enorme hoeveelheid energie gemoeid: als rn
de massa van een deeltje is, dan is E = rnc2 de bijbehorende energie. Via
een moeilijk uit to leggen mechanisme komt deze energie ten goede aan de
uitdijing van het Heelal.

Dat wil zeggen, dat de vorming van de deeltjes aanleiding gaf tot een
gelijktijdige toename van die uitdijing. Dit noemt met inflatie. Het Heelal
kookte dus even over, zo to zeggen. Deze enorme extra expansie maakte dat
het Heelal bijna perfect glad werd, zoals een strakgespannen ballon minder
rimpels heeft dan een verschrompelde appel. Maar dit overkoken veroorzaakte
plaatselijk natuurlijk wel heftige beroering. Dit effect wordt verantwoordelijk
gesteld voor de oneffenheden die later tot sterrenstelsels zouden samentrek-
ken.

Stel nu dat deze oneffenheden overleven totdat het Heelal zover is af-
gekoeld dat samentrekking door zelfgravitatie mogelijk wordt (dat kan vanaf
de tijd dat het Heelal zowat een half miljoen jaar oud is). Uiteraard zullen
de gebieden met de hoogste dichtheidsfluktuatie de voorouders zijn van de
enorme clusters van sterrenstelsels.
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Fig= 3: De verdeling van enkele duizenden sterrenstelsels in een platte sec-
tor gemeten in het nabije Heelal. De radiele posities zijn berekend uit de
Hubble-relatie tussen snelheid en afstand. Verfijningen in teleskopen en de-
tektoren maken het uitvoeren van zulke grote bemonsteringen mogelijk. Dui-
delijk is een cel-achtige "bellen"-structuur waarneembaar. De waarnemer be-
vindt zich in de onderste punt van het diagram. Vormen die direkt naar de
waarnemer toe wijzen zijn grotendeels schijn: deze zijn een gevolg van de
snelheidsdispersie in kompakte clusters.
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Kunnen we lets zeggen over de to verwachten vorm van zulke struc-
turen? Eerst merken we op dat de pieken in de dichtheidsverdeling altijd
ellipsoidale eilandjes zijn, zolang de fluktuaties nog lineair zijn (kijk maar op
een landkaart: de hoogtelijnen rondom heuveltoppen zijn altijd elliptisch).
Men kan daaruit direkt besluiten dat de gravitatie-potentiaal van zulke gebie-
den een kwadratische funktie van de koordinaten is. Kortom: een embryonale
cluster is een driedimensionale ellipsoide.

De potentiaal in een ellipsoide is ten naaste bij net zo afgeplat is als
de massa die de potentiaal veroorzaakt. Dat betekent dat de equipotentiaal-
lijnen dichter bijeen liggen daar waar de ellipsoide smaller is. Dus is daar
de zwaartekracht sterker; en daaruit volgt, dat een zelfgraviterende ellipsoide
tijdens haar samentrekking steeds langgerekter zal worden. Dit is de oorzaak
van het ontstaan van lange slierten van sterrenstelsels, zoals die rondom de
Virgo cluster.

Wat wordt de vorm van de andere. gebieden in het Heelal? Om dat
to begrijpen, kunnen we exakt dezelfde redenering opzetten als hierboven,
maar nu met het omgekeerde teken. Ook de dalen in de dichtheidsverdeling
zijn ellipsoidale eilandjes, en ook hun gravitatie-potentiaal is kwadratisch,
zoals bij een ellipsoide. Maar er is een verschil: bij een gebied van lager-dan-
gemiddelde dichtheid is de effektieve zwaartekracht naar buiten gericht, en
dus verandert onze slotsom. Een gebied van lagere dichtheid zal in de loop
der tijd sneller uitdijen dan het gemiddelde Heelal, en zal steeds bolvormiger
worden. Ik noem dit de bellenstelling ("Bubble Theorem").

Het aardige van de bellenstelling is, dat zij ons iets leert over de vorm
van die gebieden waarin het leeuwedeel van de ruimte in het Heelal is be-
vat, namelijk de gebieden van lage dichtheid. En deze gebieden zijn, vanwege
de bellenstelling, veel eenvoudiger van worm dan de clusters met hun hoge
massadichtheid. Zo worden we beloond voor het kijken uit een andere ge-
zichtshoek: door je of to vragen hoe structuren zich gedragen waar de ma-
terie niet is, vinden we een zeer eenvoudig beeld. Het komplement van deze
bolle-bellenverdeling, waar de materie wel is en zich steeds verder ophoopt,
is juist ingewikkeld.
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Figuur 4: Materie-structuren ontstaan doordat gebieden met een dichtheid
onder het gemiddelde iets sneller uitdijen dan het Heelal. Materie stroomt weg
uit zulke gebieden, en komt samen op warden tussen de lage-dichtheidszones.
Die wanden komen bijeen in snijlijnen, die op hun beurt weer samenkomen
in knooppunten.

6 Voronoi schuim
Samenvattend moet worden verwacht dat, in een zelfgraviterend drukvrij me-
dium, gebieden met een dichtheid die onder het gemiddelde ligt iets sneller
zullen uitdijen dan het Heelal als geheel. Bovendien zullen deze verstoringen,
als ze al begonnen met een asferische vorm, in de loop van hun evolutie steeds
bolvormiger worden. Zodoende kunnen we de megaparsec-structuur van het
Heelal begrijpen als een verzameling bellen die steeds ijler worden. Aldus is
het Heelal geheel gevuld met driedimensionale "tegels"; een dergelijke bete-
geling noemt men een tessellatie.

Maar de massa die deze bellen tracht to verlaten, moet natuurlijk er-
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gens blijven: zij hoopt zich op in de tussenwanden. Vandaar stroomt de mate-
rie naar de snijlijnen van die wanden, en vandaar weer naar de knooppunten
waar de snijlijnen samenkomen (Fig.4). Daarna is er geen uitweg meer; de
materie blijft waar ze is. Maar de snelheid van de sterrenstelsels ten opzichte
van elkaar (zgn. snelheidsdispersie) neemt door de hoge dichtheid toe.

Over het geheel genomen vinden wij dus, dat de sterrenstelsels ver-
deeld zijn over een viertal verschillende formaties. Ten eerste zijn daar de
bellen of "tegels" ("voids"), enorme gebieden van wel 50 megaparsec of meer
doorsnede, waarin de dichtheid van stelsels het laagst is. Iets meer stelsels
vinden we in de pannekoeken ("pancakes"), vlakke gebieden welke de bellen
omspannen. De pannekoeken komen in drietallen bijeen op snijlijnen, slier-
ten ("filaments") van het type zoals getoond in Fig.3. Op hun beurt komen
de slierten gevieren bijeen in knooppunten ("nodes"). De hoogste massacon-
centratie is in de knooppunten; zij is lager in de slierten, nog lager in de
pannekoeken, en in de bellen zijn vrijwel geen stelsels to vinden, ondanks
naarstig zoeken.

Omdat de massa in feite slechts langs een dimensie naar de wanden
stroomt, neemt daar de dichtheid niet zo snel toe. De gebieden rond de snij-
lijnen worden vanuit twee dimensies gevoed, dus daar gaat het sneller; het
snelst groeit de massadichtheid in de knooppunten, waarnaar de materie zich
in drie dimensies kan bewegen (Fig.5).

Het valt meteen al op, dat deze topologische indeling wonderwel over-
eenkomt met de aanblik van de waargenomen verdeling van sterrenstelsels.
Zo goed zelfs, dat de astronomen die ze waarnemen deze terminologie glad-
weg hebben overgenomen (zonder daarbij overigens to erkennen dat de fei-
ten ditmaal wat achter de theorie aanlopen). Maar hoewel het leuk is dat
het theoretische model prettig oogt, moeten we meer eisen: kunnen we ook
kwantitatief aangeven hoe goed het model de werkelijkheid benadert?

Waar het om gaat is: wat zijn de gemiddelde eigenschappen van deze
materie-verdeling? Omdat we slechts een Heelal hebben, is gedetailleerde
modellering zinloos, en moeten we kijken naar de statistische vergelijking
tussen model en werkelijkheid. Het zou dus van groot belang zijn als voor
bovengenoemde massaverdeling een nette wiskundige beschrijving kon wor-
den gevonden.

Wel, zo'n beschrijving is er. De minima in de oorspronkelijke poten-
tiaalrimpelingen van het Heelal vormen een verzameling van punten, kernen

79

I



1

0.8

0.6

0.4

0.2

ti

Figuur 5: Groeisnelheid van de verschillende onderdelen van een bellenstruc-
tuur. Verticaal staat de fractie van de massa in een gegeven structuur; de
horizontale as geeft de dimensieloze tijd aan volgens r a t2/3.
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Figuur 6: Stereogram van drie Voronoi cellen in de ruimte. Sterretjes geven
de kernen (expansiecentra) aan; getrokken lijnen zijn de ribben, streeplijnen
tonen de ribben die van de toeschouwer zijn afgekeerd. De orientatie is zoals
voor een stereoskoop; als men stereofusie door "scheel kijken" wil bereiken,
moeten linker en rechter afbeelding worden verwisseld.

("nuclei") genaamd. Rondom de kernen dijt de materie lets sneller uit dan
gemiddeld in het Heelal; op den duur zal de materie samenkomen op de
middelloodvlakken tussen de kernen. Die vlakken vormen het skelet van de
massaverdeling. Door Van de Weygaert werd ontdekt dat de zo gedefinieerde
verzameling van vlakken een unieke partitie van de ruimte teweegbrengt,
welke in de wiskunde bekend staat als een Voronoi tessellatie: een aaneenge-
sloten verzameling van convexe cellen rondom de kernen, met de eigenschap
dat alle punten in een Voronoi cel dichter bij hun kern liggen dan bij enige
andere kern (Fig.6).

Voor iedere schikking van expansiegebieden verzamelt de materie zich
in een celstructuur volgens het Voronoi recept. We zien dus hoe dit leidt tot
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een unieke geometrie voor de megaparsec-structuur in het Heelal. Het belang
van de bellenstelling is, dat zij een specifiek fysisch mechanisme levert voor
het ontstaan van de megaparsec-structuur; het belang van de vondst van Van
de Weygaert is, dat de Voronoi tessellatie een specifieke wiskundige beschrij-
ving levert voor de vorm van deze structuur, die daardoor exact berekenbaar
wordt.

Wij hebben een realisatie van het Voronoi proces in het Heelal Voronoi
schuim genoemd, vanwege de bel-achtige aanblik ervan. Voronoi schuim heeft
beslist niet dezelfde geometrische eigenschappen als b.v. zeepschuim, waarin
- ten gevolge van de oppervlaktespanning - de hoek tussen de in een snijlijn
samenkomende vlakken altijd 120 graden is.

Zoals gezegd vormt de Voronoi tessellatie het skelet van de massaver-
deling: als je oneindig Lang zou wachten, verzamelt alle materie zich in de
wanden, snijlijnen, en knooppunten. Natuurlijk is er lang voor die tijd een
fase ingetreden waarin onze fysische benaderingen niet meer gelden, dus de
ideale skeletvorm wordt nooit bereikt. Om to zien hoe het Voronoi skelet
wordt aangekleed, kunnen we een wolk van sterrenstelsels volgen op hun
pad. Een eindprodukt van zo'n Voronoi evolutie is weergegeven in Fig. 7. Om
to laten zien hoe deze verdeling er ruimtelijk uitziet, heb ik hem in vijf plak-
ken gezaagd (Fig.8). Vergelijk de verdeling van de stelsels hierin eens met de
waarnemingen in Fig.3!
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Figuur 7: Kubus van een Voronoi model met 10.000 sterrenstelsels. Deze
kubus ontstond door 15 gebieden van infinitesimaal lagere massadichtheid
to laten evolueren volgens het Voronoi recept beschreven in de tekst, tot het
ogenblik dat de statistische eigenschappen die van de werkelijke sterrenstelsels
benaderen. Deze berekening nam een paar minuten op een DEC1100 werk-
station; volledige dynamische berekeningen zouden, om hetzelfde statistische
bereik to verkrijgen, vele wren supercomputertijd vergen.
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Figuur 8: Vijf parallelle plakken gezaagd uit de kubus van Fig. 7. Merk op hoe
goed de structuren overeenkomen met die welke de waarnemingen in Fig. 3 to
zien geven.
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7 Kijken naar het Heelal
Een reeks nauwkeurige berekeningen heeft aangetoond dat, voor zover de
tegenwoordige waarnemingen een vergelijking toelaten, het Voronoi model
identiek is met de werkelijke verdeling van sterrenstelsels in het Heelal, al-
thans in statistische zin. Dit is natuurlijk zeer verheugend, maar er is een
ernstig probleem, namelijk met de microgolf-achtergrondstraling. Zoals we
zagen, is die verdeling bijzonder glad: de rimpelingen in de temperatuur,
A TIT, zijn gemeten op 1:90.000. Het blijkt dat dit moeilijk to rijmen is met
het bestaan van structures zoals we die thans waarnemen. Dat geldt overigens
voor alle theorieen van structuurvorming, niet alleen voor het Voronoi-model.

Wat is het probleem? Om op de dag van vandaag uit to komen met
sterrenstelsels, clusters, en dergelijke, moeten we begonnen zijn met fluctu-
aties van een bepaalde amplitude. Hoe korter de tijd die beschikbaar is om
die verstoringen tot sterrenstelsels to laten uitgroeien, hoe groter de vereiste
begin-amplitude. Uit de wiskunde van het Voronoi-model en de expansie van
het Heelal kan ik een betrekking afleiden tussen: de dimensieloze tijd 7- in
Fig.5; de tijd t heden; de tijd ti van de vorming van de microgolfstraling; en
de amplitude b van de rimpelingen ten tijde van die vorming. Met behulp
van deze betrekking kan ik in Fig.5 proberen of to lezen, hoe laat het in het
Heelal is: door to kijken welke massa-fractie thans aanwezig is in de vorm
van bellen, wanden, slierten en knooppunten, kan ik schatten wat de huidige
waarde van r is. Dat gaat het best door de gebieden to bekijken met de hoog-
ste dichtheid (de knooppunten of Abell clusters). Zo vind ik dat r 1. Het
is bekend dat tl :: 500.000 jaar, en t ,: 15 miljard jaar. rekening houdend
met de diverse onzekerheden, vind je dan dat 5 zz 0, 002.

Dat is een ramp! Men kan berekenen dat de resulterende waarde van
taT/T een derde hiervan is, dus de voorspelling is /. TIT = 0, 0007. Echter,
de maximale waarde die de waarnemingen toelaten is slechts 0,00001. We
zitten er dus een factor 70 naast! Het Heelal is dus to jong: gegeven de maxi-
maal toegestane fluctuaties, is er niet genoeg tijd geweest om die piepkleine
rimpelingen to doen uitgroeien tot de structuren die wij nu zien.

Je zou kunnen aanvoeren dat bovenstaande schatting to ruw is. Welnu,
het is niet al to moeilijk om het spoor van het licht terug to volgen door zo'n
evoluerend Voronoi schuim. De straling die ons vanuit de diepten van het
Heelal bereikt moet zich een weg banen door en langs al die materie, en dat
laat zijn sporen na op de intensiteitsverdeling en het spektrum. Met Ylva
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Figuur 9: Rimpelingen in de temperatuur van de microgolf-achtergrond-
straling, ontstaan als gevolg van de voortplanting van fotonen door een evo-
luerend Voronoi model. De relatieve amplitude AT/T is ongeveer 0,001.
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Poelman heb ik berekend hoe het diepe Heelal er uitziet als wij ernaar kijken
door een Voronoi massaverdeling. Ook bij die gedetailleerde berekeningen
blijkt dat we er toch nog een factor 50 naast zitten (Fig.9).

Deze berekening wordt thans verfijnd aan de hand van de resultaten
van LOBE. Een van de effecten die in aanmerking moet worden genomen,
is dat de COBE teleskoop niet erg scherp ziet. Dus moet de kaart van Fig.9
was versmeerd worden. Dat maakt dat de theoretische resultaten veel beter
overeenkomen met de waarnemingen. Maar we zijn er nog niet! Kosmologie
herbergt dus nog vele raadsels.
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