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Samenvatting hoorcollege IX

n Interstellaire medium

nStervorming

nEvolutie van sterren

nRestproducten



Stervorming

Ineenstorting van de dichtste, koudste delen van het ISM.
Tijdens de ineenstorting wordt de dichtheid ~106x groter.



Stervorming

Wanneer de wolk samentrekt, gaat de dichtheid omhoog
met R-3. Dit betekent dat de Jeans-lengte sneller kleiner
wordt dan de wolk zelf➙ de wolk fragmenteert



Evolutie van de Zon – rode reus

Figuur 17.3



Een astronomische ui!

waterstof fusie

helium fusie

koolstof fusie

zuurstof fusie

neon fusie

magnesium fusie

silicium fusie

ijzerkern 

Zware sterren fuseren steeds zwaardere elementen, tot
aan ijzer! Veel materiaal wordt weggeblazen: daar zijn wij
van gemaakt!



Restproducten

Massa Spectraaltype Restproduct

M<0.08M☉ L,T geen kernfusie; bruine dwerg

0.08M☉<M<0.5M☉ M helium witte dwerg

0.5M☉<M<5M☉ A,F,G,K C/O witte dwerg

5M☉<M<7M☉ B Ne/Mg witte dwerg

M>7M☉ O Fusie tot 52Fe en 56Ni; maar dan?

Als de witte dwerg zwaarder is dan de Chandrasekhar
massa (Mchandra~1.4M☉), dan is de druk van de ontaarde
elektronen niet voldoende om de zwaartekracht tegen te
houden ➙ de ster stort ineen tot een neutronenster of
een zwart gat.



Afstand tot een bolhoop

Vraag: 
In zijn studie van de Melkweg bepaalde Harlow
Shapley de afstanden tot bolhopen, die typisch op
tientallen kpc staan.

Welke methode gebruikte hij?



Afstand tot een bolhoop

Antwoord
a) Cepheïden
b) Parallax
c) Type II supernovae
d) RR Lyrae



Verschillende variabele sterren

Figuur 17.6

In de laatste fase van hun evolutie passeren sterren de
instability strip: de sterren pulseren en verliezen veel van
hun massa. De sterren zijn variabel.



Vragen?



Onderwerpen vandaag

nEigenschappen de Melkweg

nClassificatie van melkwegstelsels

Een melkwegstelsel is een verzameling sterren
(>106M☉), gas, stof en donkere materie die bijeen
gehouden wordt door de zwaartekracht.



Melkwegstelsels

In het Ultra Deep Field zien we ~10,000 melkwegstelsels ➙
1.7x1011 zichtbare melkwegstelsels aan de hele hemel!

3’



Melkwegstelsels

• Sterren zijn de bouwstenen van melkwegstelsels.
• Melkwegstelsels zijn de bouwstenen van het Heelal.

3’



De Melkweg



Jacobus Kapteyn (1922):

• Tellingen van sterren in fotografische platen.
• Statistische schatting van afstanden gebaseerd op parallaxen en

hoekbeweging van nabije sterren.
• Was zich bewust van absorptie door stof, maar dacht dat dit niet

belangrijk was voor deze meting.

⇒ De Melkweg is een afgeplatte schijf met een diameter van
~15kpc en dikte ~3kpc. De Zon ligt iets uit het centrum.

Het Heelal 100 jaar geleden



In diepe opnames is het stof duidelijk zichtbaar. In de richting van
het centrum van de Melkweg is er veel absorptie: ➙ alleen met
infrarood waarnemingen kunnen we de sterren in het centrum zien.

De Melkweg – stertellingen



De Melkweg – verdeling bolhopen

Harlow Shapley (1921) bestudeerde de verdeling van bolhopen
aan de hemel; bovendien was hij in staat om afstanden te
bepalen met behulp van RR Lyrae sterren

• Evenveel bolhopen boven en onder de Melkweg
• Verdeling geconcentreerd in de richting van Sagittarius



De Melkweg – verdeling bolhopen

Shapley concludeerde dat de bolhopen een subsysteem
vormen rond het centrum van de Melkweg.

• Het centrum ligt op 16 kpc afstand in de richting van
Sagittarius.

• De Melkweg is een afgeplatte schijf met een diameter
van ~100kpc.

Dit is min of meer correct, maar de afstanden zijn te groot,
omdat ook Shapley de effecten van stof negeerde (ook al
keek hij niet in het vlak van de Melkweg)



De Melkweg – het grote debat

Shapley: de Melkweg is groot ➙ andere “nevels” zijn
onderdeel van de Melkweg.

Heber Curtis: de Melkweg is slechts een van de vele
“eiland heelallen”.

Beide hadden goede argumenten…

Dit leidde in 1920 tot een groot debat, dat uiteindelijk
door Edwin Hubble in 1923 werd beslecht door de
afstand tot M31 (Andromeda) te meten.



Cepheïden

Henrietta Swan Leavitt ontdekte de relatie tussen de
periode en de lichtkracht van Cepheïden in de
Magelhaense wolken.



Afstand tot de Andromeda nevel

Hubble gebruikte de Mount Wilson 100-inch telescoop
om Cepheïden in M31 te vinden en hun periode te meten
➙ de afstand is te groot om bij de Melkweg te horen!

dM31=780kpc



Een spiraalstelsel van opzij

Door te kijken naar andere spiraalstelsels kunnen we
een redelijk beeld vormen hoe de Melkweg eruit zou
kunnen zien.

NGC891



Een spiraalstelsel van boven/onder

Door te kijken naar andere spiraalstelsels kunnen we
een redelijk beeld vormen hoe de Melkweg eruit zou
kunnen zien.

M101



De Melkweg – de zichtbare componenten



De componenten van de Melkweg

De ruimtelijke verdeling van sterren in de Melkweg
kunnen we verdelen in vier componenten. Deze
verschillen ook in hoe ze bewegen (kinematica).

• Dunne schijf: mix van heel jonge en oude sterren en
neutraal waterstof gas

• Dikke schijf: sterren ouder dan 5Gjr.

De verdeling van sterren in de vertikale richting valt
exponentieel af: hdun~0.3kpc en hdik~1kpc.

• Bulge: centrale verdikking die uit oude sterren bestaat.
• Halo: bolvormige verdeling van heel oude sterren.



De componenten van de Melkweg

De zichtbare componenten verschillen in
kinematica/dynamica, leeftijd en metaalfractie.

Populatie II: oud en metaalarme (Z<0.001) sterren

Populatie I: metaalrijk (Z>0.01); vormen de dunne schijf

De bulge en dikke schijf bestaan uit een mix van populatie I
en populatie II sterren.

Populatie III: de (hypothetische) allereerste generatie
sterren.



Kinematica & dynamica

Het bovenaanzicht van een spiraalstelsel ziet er
dynamisch uit, zoals een orkaan. Dit klopt: de sterren in
de schijf bewegen op (bijna) cirkelvormige banen.

Oort (1927): bewegingen van sterren in de omgeving van
de zon laten de draaiing van de Melkweg zien.



Rotatiekromme van de Melkweg

De baansnelheid Vrot(R) of rotatiekromme van een ster
op een cirkelbaan is:

massa als functie van straal

De rotatiesnelheid kunnen we ook uitdrukken in termen
van hoeksnelheid ω:

Vrot (R) =
GM (< R)

R

ω(R) ≡
Vrot (R)
R



Drie soorten rotatie

We kunnen drie soorten rotatie onderscheiden:

• Starre rotatie: rotatie van een vast lichaam; ω=constant,
Vrot∝R, M∝R3; bijvoorbeeld draaimolen op de kermis of
een langspeelplaat.

• Kepler rotatie: alle massa geconcentreerd in het
centrum; M=constant, Vrot∝R-1/2, ω∝R-3/2; dit zien we in
ons zonnestelsel.

• Constante baansnelheid: goede benadering voor onze
Melkweg; Vrot=constant, M∝R, ω∝1/R ➙ differentiële
rotatie.

In werkelijkheid is er natuurlijk een mix mogelijk.



Drie soorten rotatie



We kunnen de radiële snelheden en eigenbeweging
van nabije sterren meten en de afstanden tot die
sterren ten opzichte van de Zon.

Oort liet zien hoe deze kunnen worden gerelateerd aan
de baansnelheid Vrot(R)➙ differentiële rotatie

Snelheden van nabije sterren

Figuur 19.9



De 21cm lijn van neutraal waterstof

De spin van het elektron van een neutraal waterstofatoom flipt
gemiddeld eens per 10 miljoen jaar. Hierbij wordt een foton
met een golflengte van 21cm uitgezonden.

Geen last van stof!



Geen last van stof

De 21 cm lijn is heel belangrijk voor de studie van
melkwegstelsels en was een belangrijke motivatie voor de
bouw van de radiotelescopen in Dwingeloo en Westerbork.

25m Dwingeloo radio telescoop



Spiraalstructuur in de Melkweg

Met een model voor de rotatie en de posities aan de hemel
kunnen we een kaart van de dichtheid van neutraal waterstof
construeren ⇒ spiraalstructuur ontdekt in 1952!



Rotatiekromme van de Melkweg

Figuur 19.19



Rotatiekromme

De Melkweg vliegt niet uit elkaar ➙ de middelpuntvliedende 
kracht en de zwaartekracht zijn in evenwicht:

Vrot
2 (R)
R

=
GM (R)
R2

⇒M (R) =
RVrot

2 (R)
G

M(<2R0) ≈ 2.7x1011M☉

R0 straal van de baan van de Zon



Als we het licht van alle sterren in de Melkweg optellen
dan vinden we LB = 2.3x1010LB☉.

Dit is hoger dan we verwachten voor een populatie
sterren in spiraalstelsels (M/LB ~ 2-5 M☉/LB☉).

Bovendien lijkt de rotatiekromme nog niet af te nemen.
Dus de buitendelen zijn erg “donker”.

Massa-lichtkracht verhouding

M/L(<2R0) ≈ 12 M☉/LB☉



Rotatiekromme van M31

We zien dezelfde grote afwijkingen in de rotatiesnelheden
in alle andere spiraalstelsels, zoals M31.



Donkere materie

De sterren en het gas in melkwegstelsels bewegen veel
sneller dan we verwachten op grond van de zichtbare
massa verdeling

➙ de zwaartekracht is sterker dan verwacht!

• Er is donkere materie
• De theorie van de zwaartekracht is incorrect

Er zijn meer en meer aanwijzingen dat de verklaring
voor wat we zien het gevolg is van fundamenteel
nieuwe materie: donkere materie.



Centrum van de Melkweg: veel stof

• 28 magnituden extinctie in V-band
• “slechts” 2 magnituden in infrarood



Veel radiostraling in het centrum



Technologische vooruitgang

Met adaptieve optica kunnen we een resolutie van 0.1” 
halen in het infrarood: ~800 AE op deze afstand!



Adaptieve optica is essentieel!



Een zwart gat in het centrum

De sterren in het centrum bewegen rond een zwaar, maar
onzichtbaar object Sagittarius A* met een massa van
4.1x106 M☉ ➙ een supermassief zwart gat!

Zie ook figuur 19.23



Onze Melkweg – zichtbaar en onzichtbaar

Donkere materieDonkere materie
Supermassief

Zwart Gat

Neutraal waterstof



Vragen?



Hubble: melkwegstelsels tonen een grote variatie in
morfologie, waarbij de elliptische stelsels weinig
structuur toonden en de spiraalstelsels juist wel.

Classificatie van melkwegstelsels



Spiraalstelsels

• Roterende schijf van sterren en gas, spiraalarmen
• log I(r)∝-r (exponentiële schijf)
• In de schijf vindt nog stervorming plaats: populatie I sterren
• In het centrum vaak een bulge, soms een “balk” (=bar)
• Vooral in gebieden met een lage dichtheid van melkwegstelsels



Elliptische sterrenstelsels

• In evenwicht omdat sterren op willekeurige banen bewegen
• Een ellipsoide van sterren zonder verdere structuur.
• log I(r)∝-r1/4 (de Vaucouleurs profiel)
• Weinig gas, weinig/geen stervorming➙ alleen populatie II
• Vooral in gebieden met veel andere melkwegstelsels



Irreguliere melkwegstelsels

• Mengelmoes van rotatie en willekeurige bewegingen
• Lage massa/weinig sterren
• Veel gas/jonge sterren
• Vaak in de buurt van andere spiraalstelsels of alleen

Satellieten van de Melkweg: de Magelhaense wolken



Waarom verschillen melkwegstelsels?

Hubble dacht dat de variatie in morfologie het gevolg
was van evolutie:

van elliptische stelsels ➙spiraalstelsels

Nu denken we het omgekeerde: elliptische stelsels
vormen door de botsingen van melkwegstelsels.



Melkwegstelsels zijn zelden alleen



Satellietstelsels

De Magelhaense wolken zijn de grootste satellieten van
de Melkweg, maar er zijn inmiddels 57 ontdekt binnen
een straal van 420 kpc.



Botsende melkwegstelsels

Sterren zelf botsen niet, maar het gas is wel gevoelig en
begint sterren te vormen tot wel 1000 M☉/jr ➙het gas
raakt op en we eindigen met een elliptisch stelsel.



Botsende melkwegstelsels

Grote botsingen (mergers) zijn zeldzaam in het nabije
heelal, maar kwamen vroeger vaker voor omdat het
Heelal kleiner was.



Galactisch kanabalisme

Melkwegstelsels, zoals de Melkweg, vangen nog wel
regelmatig satellieten en “eten ze op”. De slierten van
sterren kunnen we waarnemen. Zeker met Gaia!



Sagittarius stroom



Botsing met M31



Botsing met M31

Na 7 miljard jaar



Vragen?


