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8
Samenvatting

Wat men niet begrijpt, bezit men niet.
Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen, 1833.

De mens heeft altijd willen weten wat zijn oorsprong is en hoe deze is gerela-
teerd aan het heelal. Hij heeft dit op verschillende manieren geprobeerd: is er een
religieuze achtergrond of een wetenschappelijke? Vaak heeft de mens zijn vragen
en antwoorden in de literatuur en beeldende kunst uitgedrukt door middel van
gedichten en verhalen, het maken van tekeningen, schilderijen en sculpturen van
geweldige omvang en schoonheid. De wetenschappelijke aanpak is natuurlijk een
van de beste benaderingen om goede en directe antwoorden te vinden. Dit is de
reden waarom ik ongeveer negen jaar geleden de wetenschap ben gaan bestuderen
met als resultaat de onderwerpen die in dit proefschrift beschreven zijn.
Deze samenvatting heeft als doel in het kort de resultaten weer te geven van mijn
werk van de afgelopen vier jaar, waarbij ik de onderwerpen van dit proefschrift in
een voor iedereen begrijpelijk en makkelijk leesbaar geheel probeer samen te vatten.
Om de details van mijn werk te begrijpen, is het zeer nuttig eerst een globaal idee te
geven van hoe het universum waarin we leven is georganiseerd.

8.1 De mensheid in het universum

We leven op een planeet, die Aarde heet. Onze planeet reist met een snelheid van
ongeveer 30 kilometer per seconde rond een ster, genaamd Zon. Samen met nog 7
andere planeten die rond de zon bewegen, vormt dit geheel het zonnestelsel. Het
is belangrijk onderscheid te maken tussen een ster en een planeet. Een ster is een
kosmische massa die licht geeft (straling), terwijl een planeet licht reflecteert van een
in de buurt staande ster.
Wanneer wij naar de hemel kijken tijdens een heldere nacht, raken we overdon-

derd door het aantal sterren dat we met het blote oog kunnen zien. Globaal kun-
nen we zien dat de sterren niet gelijkmatig in de ruimte verdeeld zijn, maar dat
er gebieden zijn met een opeenhoping van sterren en ook gebieden waarin er veel
minder sterren te zien zijn. Een gebied met veel sterren dat men kan zien tijdens
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Figure 8.1: Het zonnestelsel. Bron: NASA.

Figure 8.2: DeMelkweg zoals wij hem zien in een heldere zomernacht. Bron: Richard Payne.
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Figure 8.3: In deze afbeelding van de “Sombrero” nemen we aan dat deze onze Melkweg
representeert (gefotografeerd door de Hubble Space Telescope). De zon ligt in de periferie
van de Melkweg op ongeveer 26.000 lichtjaren van het centrum.

een heldere zomernacht, heeft de vorm van een verlicht pad hoog boven de horizon
(zie Fig. 8.2). De aanblik van dit verlichte pad heeft de oude beschavingen bezig
gehouden en men heeft dit spoor van licht melkpad genoemd (Melkweg) In deze
opeenhoping zag men het beeld van een godin die haar zoon melk gaf en daarbij
een spoor van melk heeft verloren. Wanneer we naar de Melkweg kijken met een
telescoop, realiseren we ons dat deze bestaat uit duizenden en duizenden sterren,
die we met het blote oog niet kunnen waarnemen. De sterrenkunde onthulde dat
wat we zien niets anders is dan een clustering van sterren, waartoe ook de zon en
wij behoren: de Melkweg. Behalve sterren bevat deze ook stof en gassen, die allen
bij elkaar worden gehouden door de zwaartekracht. De Melkweg is slechts één van
de miljarden sterrenstelsels, die in het universum bestaan. Elk van hen is een com-
plex systeem. De grootsten van deze stelsels bevatten honderden miljarden sterren
en hebben een diameter van enige honderdduizenden lichtjaren. Dit betekent dat
het licht, dat zich verplaatst met een snelheid van 300.000 meter per seconde, er
honderdduizenden jaren over doet om van de ene naar de andere kant van het ster-
renstelsel te komen. De vormen van sterrenstelsels zijn gevarieerd, maar vele van
hen, waaronder de Melkweg, hebben de vorm van een schijf met een kern in het
centrum (zie Fig. 8.3). De sterren verplaatsen zich daarbij met hoge snelheden rond
de kern van het zonnestelsel. Ons zonnestelsel is gelokaliseerd in de periferie van de
Melkweg op een afstand van ongeveer 26.000 lichtjaren van het centrum en de zon
beweegt zich hieromheen met een snelheid van 250 kilometer per seconde.

Sterrenstelsels kunnen zich geı̈soleerd van elkaar bevinden met afstanden van
wel 2 of 3 miljoen lichtjaren (in dit geval worden zij “veld-stelsels” genoemd), maar
in vele andere gevallen zijn de stelsels gegroepeerd in groepen of clusters van sterren-
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Figure 8.4: De cluster ZWCl 0024+1652. Bron: NASA/ESA/HST.

stelsels. Deze clusters kunnen uit enkele tientallen tot duizenden stelsels bestaan,
die allen door de zwaartekracht bijeengehouden worden (zie Fig. 8.4). In clus-
ters bevindt zich een aanzienlijke hoeveelheid heet gas, dat men het ”intracluster
medium” of ”ICM” noemt. Binnen een cluster bewegen de stelsels allemaal, waarbij
ze ook met elkaar in botsing kunnen komen. De effecten van een botsing kunnen
gevarieerd zijn: de sterrenstelsels kunnen gedeformeerd en gedeeltelijk vernietigd
raken of versmelten tot een nieuw stelsel.

Clusters kunnen op hun beurt weer deel uitmaken van grotere structuren: de
zogenaamde superclusters. In dit geval zijn de clusters in de supercluster verbon-
den door “filamenten” van sterrenstelsels. De geometrie hiervan noemt men het
“kosmische web” (zie Fig. 8.5). Binnen elke supercluster kunnen botsingen van ster-
renstelsels voorkomen. Deze botsingen veroorzaken schokken en bewegingen in het
ICM waarbij enorme hitte en straling vrijkomt. Straling kan ook afgegeven worden
door het ontstaan van schokken, die optreden bij de samensmelting van materiaal,
dat zich langs de filamenten naar het stelsel verplaatst. Deze samensmelting is niet
zichtbaar via een telescoop, maar kan gezien worden door gebruik te maken van
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Figure 8.5: Simulatie van het kosmische web, die de grote schaal van het helaal voorstelt. Uit
het “Millennium simulation” onderzoek.

andere instrumenten (zie Hfst. 8.2-8.3).

8.2 Het elektromagnetische spectrum en de astro-

nomische kleuren

De ruimte om ons heen is gevuld met vele deeltjes met een elektrische lading, de
zogenaamde “elektronen”. Een stilstaand elektron genereert een elektrische kracht
(het elektrische veld) om zich heen, dat in sterkte afneemt naarmate de positie groter
wordt. Een regelmatig bewegend (oscillerend) elektron produceert in de ruimte om
hem heen een variabel elektrisch veld, veroorzaakt door de veranderende afstand
van het elektron gedurende het oscillatie proces. Een variërend elektrisch veld pro-
duceert een magnetisch veld. De oscillatie van een elektrisch veld (en dus ook het
magnetische veld) plant zich voort vanaf het elektron en produceert elektromagne-
tische golven. Een tweede elektron dat zich op een bepaalde afstand van het eerste
elektron bevindt zal, door de uitgezonden elektromagnetische golf van het eerste
elektron, ook gaan oscilleren. Hierdoor zal het tweede elektron eveneens een elek-
tromagnetisch veld veroorzaken, waardoor de golf zich verder verspreidt. Het licht
gedraagt zich exact op deze wijze.
In het licht vindt de oscillatie van het elektrische en magnetische veld in diverse
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Figure 8.6: Het elektromagnetisch spectrum. Bewerkte afbeelding, afgeleid van een NASA-
afbeelding.

richtingen plaats. Wanneer de geladen deeltjes slechts in één richting vibreren,
spreekt men van gepolariseerd licht.

Elektromagnetische golven hebben een bepaalde golflengte (�). De deler van de
golflengte (1=�) noemen we frequentie. Dit geeft aan hoe snel het elektromagneti-
sche veld oscilleert. Hoe hoger de frequentie van een golf is (en dus hoe korter de
golflengte), hoe groter de energie in die golf is. Alle verschillende, in de natuur
voorkomende elektromagnetische golven, zijn gegroepeerd in het zogenaamde
“elektromagnetische spectrum” (zie Fig. 8.6). Straling met verschillende golflengtes
(of frequenties) worden door verschillende instrumenten gedetecteerd.

Het zichtbare licht, dat door het menselijke oog kan worden waargenomen, heeft
een golflengte tussen 380 en 760 nanometer (eenmiljardstemeter). Onder de kleinere
golflengtes vallen de ultraviolette golven, en de röntgen- en gammastraling. Deze
hebben allen hogere frequenties dan het zichtbare licht en daarom ook een hogere
energie. Aan de ander kant van het spectrum bevinden zich de infrarode-, de radio-
enmicrogolven. Deze hebben een langere golflengte dan het zichtbare licht en hebben
daarom een lagere frequentie en daarmee samenhangend een lagere energie.

Het heelal bevat alle soorten voorkomende straling; van radio- tot gammastra-
ling. Deze verplaatsen zich met de lichtsnelheid door de kosmische ruimte en be-
reiken ons sterrenstelsel. Door de aanwezigheid van de dampkring rond de aarde
worden, gelukkig voor ons, de meest gevaarlijke (röntgen- en gammastraling) te-
gengehouden, terwijl de andere tot op aarde doordringen. Dit heeft echter als con-
sequentie dat, wanneer we het universum met gebruikmaking van de gamma- en
röntgen-stralingwillen bestuderen, we onze instrumenten daarvoor buiten de damp-
kringmoeten brengen. Dit is niet nodig wanneer we radiostraling willen bestuderen,
omdat deze door onze dampkring kunnen.
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8.3 Radiosterrenkunde en Radiotelescopen

Het bestuderen van het voor het menselijk oog zichtbare licht van het universum is
natuurlijk reeds in de klassieke oudheid begonnen. De hemel heeft altijd een grote
aantrekkingskracht op de antieke beschaving gehad. Naast verbazing en verwon-
dering kreeg de mensheid heel snel de wil om te begrijpen en op een meer weten-
schappelijke manier de verschijnselen aan de hemel te verklaren. Astronomie is
geboren! Met de technologische vooruitgang en de daaruit voortvloeiende verbe-
tering van de wetenschap, heeft astronomie zich enorm gespecialiseerd en is ver-
schillende richtingen uitgegroeid: optische sterrenkunde, gamma sterrenkunde, röntgen
sterrenkunde, radiosterrenkunde etc. Elke tak van sterrenkunde gebruikt zijn eigen in-
strumenten en technieken om het universum te bestuderen. De studie van een
astronomisch verschijnsel met gebruikmaking van slechts één van de takken is niet
voldoende om de oorsprong goed te kunnen doorgronden en te verklaren. Dit kan
alleen gedaan worden door de verschillende waarneemtechnieken en manieren te
combineren. Het doel van het waarnemen is de fysica van hemellichamen te door-
gronden en hun evolutie te voorspellen.

Radiosterrenkunde bestudeert het universum, gebruikmakend van signalen op
een golflengte variërend tussen 1 centimeter en 10 meter. Golven met een golflengte
langer dan 10 meter worden door de dampkring gereflecteerd, terwijl golven met
een golflengte korter dan 1 cm door de waterdamp in de atmosfeer worden geab-
sorbeerd. Radiosterrenkunde is een relatief nieuwe tak van sterrenkunde. Des-
ondanks heeft deze jonge wetenschap (radiosterrenkunde) belangrijke fenomenen
kunnen bestuderen. Zo heeft het onder andere de ontdekking van compacte sterren
blootgelegd en heeft het ook aanwijzingen voor het bestaan van zwarte materie in
het universum geleverd hetgeen een fundamenteel onderdeel van sterrenstelsels en
clusters is.

Het instrument dat de radiogolven van de hemellichamen detecteert, is de ra-
diotelescoop. Deze instrumenten zijn gewoonlijk enorm groot, omdat ze met een
goede resolutie de zwakke kosmische radiosignalen moeten kunnen opvangen. De
radiotelescoop kan verschillende vormen hebben, maar de meest conventionele is
de schotel. In Fig. 8.7 staat een foto van de Arecibo radiotelescoop, één van de groot-
ste ter wereld. Zijn diameter is ongeveer 300 meter! Door de toenemende vraag
om hemellichamen met betere, hogere resolutie te kunnen bestuderen en om ook
verder in het universum te kunnen kijken, werd het duidelijk dat er instrumenten
met steeds grotere diameters moesten worden ontwikkeld. Met de ontwikkeling
van waarnemingtechnieken zoals de interferometrie werden nieuwe radiotelescopen
gebouwd, die uit meerdere schotels bestaan, die gezamenlijk hetzelfde hemellichaam
bestuderen. Deze telescopen worden “radio-interferometers” genoemd en vormen
tezamen als het ware één grote radiotelescoop. In Fig. 8.8 zie je de Westerbork
radio-interferometer (WSRT), het instrument dat voor dit proefschrift is gebruikt.
De radiosterrenkundigen beperken hun wetenschappelijk onderzoek niet alleen tot
het simpele “luisteren” naar de radiosignalen uit het heelal. De door de radiotele-
scoop ontvangen radiogolven worden verzameld, versterkt, gezuiverd van ruis en
tenslotte door programma’s bewerkt, die uiteindelijk hoge resolutie afbeeldingen
geven van de hemellichamen dat de radiotelescoop heeft waar genomen.
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Figure 8.7: De Arecibo radiotelescoop.

8.4 De radio straling in het universum: synchrotron

straling

Eén van de belangrijkste mechanismen dat de radiogolven van hemellichamen pro-
duceert, is het synchrotron mechanisme. Synchrotronstraling treedt op wanneer bin-
nen een radiobron de elektronen inwerken opmagnetische velden. Om deze straling
beter te kunnen begrijpen, is het nuttig om het magnetische veld te visualiseren met
behulp van de zogenaamde magnetische krachtlijnen. Op deze lijnen is het mag-
netische veld constant. De elektronen bewegen in een spiraalvorm rond de mag-
netische krachtlijnen en worden hierbij versneld. Tijdens dit proces geven ze straling
af (zie Fig. 8.9). De kracht van deze straling wordt bepaald door de energie die de
elektronen opwekken en de sterkte van het magnetische veld waarin zij worden ver-
sneld. In het universum hebben we altijd te maken met zwakke magnetische velden,
zodat de bijbehorende synchrotronstraling ook zwak is, wat typerend is voor radio-
golven. Synchrotron straling is zeer belangrijk in de sterrenkunde, omdat deze in-
formatie geeft over de fysica van de radiobronnen: over hun magnetisch veld, hun
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Figure 8.8: De WSRT radio-interferometer, die gebruikt is voor dit proefschrift.

leeftijd en de mechanismen die de bron hebben doen ontstaan. Eén van de belang-
rijkste kenmerken van synchrotronstraling is de hoge polarisatie graad.

8.5 Dit proefschrift

In dit proefschrift hebben we de door clusters geproduceerde synchrotronstraling
waargenomen en bestudeerd. De hemellichamen die radiogolven in deze clusters
produceren, zijn voornamelijk: radiosterrenstelsels en het ICM (het medium tussen
de stelsels).

8.5.1 Radiosterrenstelsels

Radiosterrenstelsels zijn stelsels die worden gekenmerkt door enorm grote hoeveel-
heden radiostraling (100 keer meer dan andere stelsels). Het eerste radiosterren-
stelsel is ontdekt in de jaren dertig van de vorige eeuw in het sterrenbeeld Cygnus
(zwaan) en wordt aangeduid als Cygnus A (zie figuur (boven) 8.10). Dit stelsel
geeft radiostraling af die een miljoen maal sterker is dan ons sterrenstelsel . Met
de ontwikkeling van de radiotelescoop en de radio-interferometer zijn er veel meer
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Figure 8.9: De door een elektron afgegeven synchrotronstraling die zich spiraalvormig langs
de krachtlijnen van een magnetisch veld beweegt. Bron: http://www.astronomyonline.org.

radiosterrenstelsels geı̈dentificeerd, zoals Messier 82, Messier 87 en Centaurus A.

De radiosterrenstelsels hebben doorgaans zeer grote afmetingen (miljoenen licht-
jaren) en er huist in het centrum altijd een optisch stelsel, dat we het moederstelsel
noemen. De deeltjes die radiostraling produceren worden gevormd in het centrum
van dit stelsel in de buurt van het zwarte gat. In het zwarte gat worden door de con-
sumptie van grote hoeveelheden materie enorme hoeveelheden energie opgewekt.
Dichtbij het zwarte gat ontstaan dunne straalstromen van materie, die twee enorme
lobben voeden die meestal loodrecht staan op de richting van de schijf van de moe-
derstelsel (zie figuur (onder) 8.10). Deze lobben strekken zich soms tot miljoenen
lichtjaren in de ruimte uit, tot ver over de grenzen van het moederstelsel. De lobben
bevatten elektronen en magnetische velden en produceren sterke synchrotronstral-
ing.

Wanneer de straalstromen op het gas in de cluster (het ICM) botsen, worden
ze afgeremd en blijven ze achter bij het moederstelsel. Hierdoor worden de zoge-
naamde kop-staart radiosterrenstelsels gevormd. De twee stralen, geproduceerd in het
centrum van het moederstelsel, worden onder druk van het externe medium gebo-
gen en vormen een lange staart radiostraling achter het stelsel (zie Fig. 8.11).

Wanneer we de synchrotronstraling, die van de verschillende radiosterrenstelsels
komt, bestuderen kunnen we hieruit belangrijke informatie over hun oorsprong en
evolutie afleiden. Bovendien stelt de interactie tussen de radiostraling en het ICM
ons in staat, belangrijke hypothesen over de dynamiek en de fysica van de sterren-
stelsels en clusters te formuleren.
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Figure 8.10: Boven: afbeelding van Cygnus A op 5 GHz (Perley et al. 1984). Onder: Afbeeld-
ing van het moederstelsel in de kern.

8.5.2 Halo’s en Fossielen

Belangrijke componenten van de radiostraling in clusters zijn de zogeheten halo’s en
fossielen.

Halo’s zijn grote radiobronnenmet een regelmatigemorfologie (vooral bolvormig)
die zich in het centrum van clusters bevinden. Hun straling is niet gepolariseerd.
Fossielen hebben ook grote afmetingen, maar bevinden zich gewoonlijk in de peri-
ferie van clusters, en zij hebben een langgerekte morfologie en sterk gepolariseerde
radiostraling (zie figuur 8.12). Men neemt aan dat turbulentie en schokken die tij-
dens vroegere grootschalige gebeurtenissen in de clusters plaatsgevonden hebben,
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Figure 8.11: Het ”kop-straat” radiosterrenstelsel 3c129 op 300 MHz (Lane et al. 2002).

de oorsprong van deze bronnen is. Deze vroegere gebeurtenissen hebben enorme
hoeveelheden energie in het ICM laten vrijkomen. Hierdoor zijn de elektronen ver-
sneld die in interactie met magnetische velden de waargenomen straling hebben ge-
produceerd. Het detecteren van en het bestuderen van halo’s en fossielen in radio-
clusters is interessant, omdat zij bewijzen dat er op grote schaal magnetische velden
in het ICM bestaan. Het bestuderen van de gepolariseerde straling in halo’s en fos-
sielen is een belangrijkmiddel omde oorsprong en de evolutie van dezemagnetische
velden te doorgronden. Daarnaast leveren halo’s en fossielen het directe bewijs dat
sterrenstelsels zich een dynamische toestand bevinden. Het onderzoek in het alge-
meen naar de aanwezigheid van halo’s en fossielen in sterrenstelsels is nuttig om de
evolutie van het universum te bestuderen. Tot dusver zijn halo’s en fossielen niet
in alle bekende clusters waargenomen en zelfs niet in alle clusters die zich in een
verstoorde toestand bevinden. Gangbare theorieën zijn niet in staat om dit te recht-
vaardigen. Het is daarom belangrijk dit op grote schaal te onderzoeken, structuren
te onttrekken om de theorieën te kunnen bewijzen en om waargenomen resultaten
ook theoretisch te kunnen reproduceren.

Een van de meest gangbare kenmerken van halo’s en fossielen is, dat zij
voortkomen uit zeer oude elektronen (honderden miljoenen jaren) die een zeer lage
energie hebben. Deze kunnen we alleen met behulp van lage radio frequentieobser-
vaties waarnemen. Daarom zijn de voor dit proefschrift uitgevoerde waarnemingen
tussen 1.4 GHz and 150 MHz, gedaan. De waarnemingen van deze bronnen repre-
senteren een tot nu toe haast niet onderzocht terrein van de radiosterrenkunde. Pas
sinds korte tijd zijn de radio-interferometers uitgerust met ontvangers op lage fre-
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Figure 8.12: De radiostraling van sterrenstelsel Abell 2255.

quenties. De redenen hiervoor hebben te maken met diverse problemen die er zijn
bij waarnemingen op lage frequenties. Het is daarom belangrijk om deze problemen
op te lossen om tot goede wetenschappelijke resultaten te kunnen komen. Dankzij
slimme computerprogramma’s en snelle computers is het mogelijk om dit op een
effectieve manier aan te pakken.

8.6 Lage frequentie radio waarnemingen: proble-

men en oplossingen

Een van de hoofdoorzaken die waarnemingen bij lage frequentie moeilijk maken, is
de ionosfeer. De ionosfeer is de buitenste laag van de dampkring. De ionosfeer is
het deel van de atmosfeer dat op een hoogte van ongeveer 50 - 450 km boven de
aarde ligt. Deze laag bevat een grote hoeveelheid geladen deeltjes, die door de in-
teractie tussen de straling van de zon en de gassen in de ionosfeer ontstaan. Boven-
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dien variëert de hoeveelheid geladen deeltjes gedurende de dag. In de nacht, bij-
voorbeeld, bereikt het een minimum. De ionosfeer is daarom geen homogene laag,
maar een onstuimige laag. Dit betekent dat de fysieke samenstelling van de iono-
sfeer kan wisselen terwijl de elektromagnetische golf deze laag passeert.

De verandering in de dichtheid van de elektronen gedurende de dag maakt de
studie van de polarisatie van de hemellichamenmoeilijk, vanwege het fenomeen dat
“ionosferische Faraday rotatie” heet. Wanneer een radiosignaal door de ionosfeer
dringt, draait de richting waarin het elektrische veld vibreert. Wanneer gedurende
een waarneming (welke enkele uren kan duren) de rotatie erg groot is, kan men een
volledige depolarisatie van de elektromagnetische golf krijgen. Dit effect is vooral
belangrijk bij lage frequenties, omdat de rotatie hier namelijk sneller plaatsvindt.
Om dit probleem te verhelpen, is het mogelijk om modellen te ontwikkelen voor
de ionosferische rotatie. Wanneer men informatie heeft over de veranderingen van
de elektroneninhoud van de ionosfeer gedurende de waarneming, is het mogelijk
de ionosferische rotatie van het radiosignaal te reproduceren en de vervorming te
corrigeren. Op deze manier blijft het originele signaal, dat een radio-interferometer
buiten de ionosfeer zou ontvangen, over.

Ook de ionosferische turbulentie maakt waarnemingen bij lage frequenties moei-
lijk. Radiosignalen die de ionosfeer op verschillende plaatsen (waar het verschil-
lende dichtheden heeft) doorkruisen, worden op verschillende manieren beı̈nvloed.
De gebruikte technieken om de signalen te ontvangen corrigeren dit effect niet, met
als gevolg dat de afbeeldingen in het algemeen vol imperfecties zitten. Om de af-
beeldingen te verbeteren, moet men tijdens het produceren hiervan zeer hoog ont-
wikkelde technieken gebruiken, die rekening houdenmet de ionosferische turbulen-
tie en de verschillende delen van het geobserveerde veld corrigeren. Pas de laatste
jaren zijn dergelijke technieken geı̈mplementeerd.

Problemen met lage frequentie waarneem technieken zijn ook te wijten aan de
karakteristiek van de radiohemel. Hierin bevinden zich sterke bronnen van radio-
golven die, hoewel zij op grote afstand van het waargenomen object liggen, ver-
storingen veroorzaken in de afbeelding. Om de afbeeldingen te verbeteren, is het
nodig om de verstoringen van het totale door de radiotelescoop ontvangen radiosig-
naal te verwijderen. Ook deze technieken zijn tegenwoordig voorhanden, maar zij
vereisen zeer veel bewerkingen via de computer.

Ook door de mens voortgebrachte radio-interferenties kunnen de kwaliteit van
de data aantasten. Om de data te verbeteren, is het noodzakelijk deze interferen-
ties te verwijderen. Als men op hoge frequenties werkt, is dit een tijdverslindend
proces, omdat het een grondige, handmatige inspectie van het signaal vereist. De
lage frequentiedata hebben een groot volume (van wel een paar Terabyte) en daarom
moeten de inspectie en de verbeteringen van de data geautomatiseerd worden. Deze
technieken zijn vooral de laatste jaren ontwikkeld en zijn aan voortdurende verbe-
teringen onderhevig, vooral om de duur van de analyse te verkorten.
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8.7 De bestudeerde clusters in dit proefschrift

De clusters die bestudeerd zijn gedurende de periode van dit onderzoek zijn Abell
2255 en Coma. In de volgende twee hoofdstukken zullen we de belangrijkste eigen-
schappen van deze twee clusters omschrijven en de belangrijke informatie die we
hierover verzameld hebben.

8.7.1 De cluster Abell 2255

Abell 2255 staat op ongeveer 900 miljoen lichtjaar van de aarde. Het is waargenomen
in alle frequentiebanden van het elektromagnetische spectrum. Elke waarneming
heeft tekenen van grote dynamische activiteit laten zien, die veroorzaakt zijn door
een heftige gebeurtenis van 150 miljoen jaar geleden. Als we met een optische tele-
scoop naar Abell 2255 kijken, zien we in het centrum de aanwezigheid van talrijke
sterrenstelsels samen met kleine sterrengroepen, die op ongeveer 300 duizend licht-
jaar van het centrum rondbewegen. Als we met een radiotelescoop naar Abell 2255
kijken, zien we een halo in het centrum en een fossiel in de periferie (zie figuur
8.8). De halo heeft een rechthoekige vorm en heeft aan de grenzen drie heldere fila-
menten, die haaks op elkaar staan. Onze interesse voor dit stelsel is in 2005 gewekt,
na de ontdekking dat de drie heldere filamenten zeer hoog gepolariseerd zijn. Dit
betekende namelijk de eerste detectie van een gepolariseerde halo in het universum
en daarom is het belangrijk om het ontstaan hiervan te onderzoeken.
De studie naar de spreiding van de clusters rond Abell 2255 heeft onthuld, dat deze
cluster zich binnen een grote Supercluster bevindt dat de “North Ecliptic Pole Super
Cluster” (NEPSC) wordt genoemd. Deze bevat, behalve Abell 2255, tenminste nog
21 andere clusters. De interactie tussen Abell 2255 en andere clusters zou bij uitstek
signalen moeten produceren, die we met lage frequentie waarnemingen kunnen de-
tecteren.
Om deze aspecten te onderzoeken, zijn we begonnen met waarnemingen op

Abell 2255 met de WSRT radio-interferometer. De resultaten van deze waarneming-
en hebben onze algemene kennis van halo’s en fossielen in clusters verrijkt.
Door de studie op 1.4 GHz van de polarisatie van de filamenten en van de radioster-
renstelsels in de cluster, zijn we in staat om te bewijzen dat de filamenten geen deel
uitmaken van de halo’s. Ze zijn verschijnselen op de voorgrond, die door het diepte-
effect in het clustercentrum lijken te staan. Het feit dat zij zeer hoog gepolariseerd
zijn en een langwerpige morfologie hebben, suggereert dat zij fossielen zijn en geen
deel uitmaken van de centrale halo’s. Om deze resultaten te verkrijgen, hebben
we een nieuwe analysetechniek gebruikt van de polarisatie van het radiosignaal,
genaamd RM-synthese. Onze studie is het eerste voorbeeld van doelmatige toepas-
sing van deze techniek op clusters en het lijkt erop te wijzen dat RM-synthese de
beste techniek is om de driedimensionale structuur van clusters te determineren.
(zie Hfst. 4).
Belangrijke resultaten zijn tevens behaald door de studie in de gepolariseerde stra-
ling van Abell 2255 op 350 MHz. In dit geval worden de observaties bemoeilijkt,
omdat de emissie van de Melkweg domineert. Deze emissie zit als een sluier in
tussen het op de achtergrond bevindende A2255 en de radiotelescoop. Dit maakt
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het moeilijk om de cluster te bestuderen, maar het geeft ons de mogelijkheid om in
deze frequentie diverse zaken te leren, die in relatie met de structuur van ons ster-
renstelsel staan (zie Hfst. 5).

Tevens hebben de waarnemingen op 350 MHz onthuld dat Abell 2255 filamen-
taire structuren op grote afstand van het centrum heeft (zie Hfst. 2). Hun geome-
trie, locatie en fysische eigenschappen wijzen erop, dat zij zijn gevormd door de
aantrekking van materie van de buitenkant naar de binnenzijde van het stelsel. Dit
is een van de eerste waarnemingen op deze wijze in de radioastronomie en het lijkt
erop dat vooral de radiowaarnemingen op lage frequenties de sleutel zijn om derge-
lijke structuren te detecteren en, meer in het algemeen, om zo het “kosmische web”
in beeld te brengen.

Op 150 MHz laat Abell 2255 een interessant verschijnsel zien ten noordwesten
van de halo (zie Hfst. 3). Het bestuderen hiervan heeft aangetoond, dat zeer oude
en zeer laag geladen elektronen verantwoordelijk zijn voor de radio-emissie. Deze
elektronen zijn niet typerend voor de halo’s noch voor de fossielen. Bovendien is
het door hun morfologie en hun plaats moeilijk te rijmen met degenen die type-
rend zijn voor halo’s en fossielen. Onze conclusie is dat dit een nieuwe structuur is
(wat wijMega-parsec size Diffuse Structure, MDS noemen), die we tot nu toe nog niet
eerder in clusters hebben waargenomen. Alleen bij lage frequenties kunnen derge-
lijke waarnemingen gedaan worden.

De vergelijking tussen de waarnemingen bij 1.4 GHz en 350 MHz hebben een be-
langrijke eigenschap onthuld van één van de kop-staart radiosterrenstelsels in Abell
2255. Deze heeft een staart, die tussen deze twee frequenties veel groter wordt, over
een afstand van 300.000 tot 3 miljoen lichtjaar! Dit betekent dat de elektronen aan
het einde van de staart oud zijn, omdat zij alleen op de laagste frequenties (energie)
detecteerbaar zijn. Een interessant aspect is dat er in het aangrenzende deel van de
halo elektronen zijn met precies dezelfde eigenschappen. Deze zijn waarschijnlijk
door het radiosterenstelsel aan de Halos geleverd. Dit is tegenwoordig de gangbare
theorie die de oorsprong van de elektronen in de radiohalos verklaard.

8.7.2 De Coma cluster

De Coma cluster bevindt zich op ongeveer 300 miljoen lichtjaar van de aarde. Het
is een van de meest bestudeerde clusters. In het begin was de Coma beroemd, om-
dat zij werd beschouwd als het prototype van een rustige, niet dynamische cluster.
Gedetailleerde studies van de röntgen- en de radioband hebben echter laten zien,
dat dit stelsel zich in een verstoorde dynamische toestand bevindt.
Bij bestudering van radiogolflengten, laat Coma de aanwezigheid van een halo en
een fossiel zien. Beide structuren zijn in detail bestudeerd. Onze waarnemingen
hebben structuren laten zien die lijken op wat we hebben gedetecteerd in Abell 2255:
een filament op grote afstand van het centrum van de cluster en het verschijnsel MDS
(zie Hfst. 6). Dit bewijs ondersteunt dat sterrenstelsels nog zeer veel zaken op lage
frequenties zullen onthullen.
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Figure 8.13: De LOFAR antennes in Europa.

8.8 De laagste frequenties: LOFAR

Onze resultaten in Abel 2255 en Coma hebben veel twijfels weg kunnen nemen.
Nieuwe vragen zijn gerezen en om die te kunnen beantwoorden moeten we werken
met waarnemingen op frequenties die lager zijn dan degene die door WSRT kunnen
worden uitgevoerd. Dergelijk nieuw onderzoek kan ons beelden met hogere reso-
lutie en van verder weg gelegen objecten opleveren. Zulk onderzoek kan gedaan
worden met LOFAR, een nieuwe radio-interferometer die momenteel gerealiseerd
wordt.

LOFAR is een instrument dat bestaat uit duizenden antennes verspreid door Eu-
ropa (zie Fig. 8.13). Door met deze antennes gelijktijdig een hemellichaam te bestu-
deren, kunnen er afbeeldingen van weergaloze resolutie en gevoeligheid gemaakt
worden. Het instrument zal het universum bestuderen bij frequenties van 30 MHz
tot 240 MHz. Door zijn capaciteiten zal het radio-astronomische onderzoek enorm
toenemen, niet alleen wat betreft de bestaande objecten, maar er zullen wellicht ook
allerlei nieuwe types hemellichamen ontdekt worden.

De eerste LOFAR antennes zijn gereed en zijn begonnen met het doen van suc-
cesvolle waarnemingen. Officieel zal het instrument in 2010 in werking worden
genomen. Een groot aantal wetenschappers heeft al vele projecten voorgesteld, enkele
van deze projecten zijn zeer ambitieus, maar zonder twijfel van zeer grote waarde.
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Eén hiervan is er het onderzoek naar clusters op zeer lage frequenties. Het huidige
theoretische model voorspelt dat LOFAR in staat zal zijn om vele nieuwe halo’s en
fossielen te ontdekken. Dit zal een vermeerdering van het aantal objecten betekenen
dat we kunnen onderzoeken om huidige theorieën, die hun ontstaan en oorsprong
willen bewijzen, te verbeteren.
De belangrijke eigenschappen die Abell 2255 en Coma in onze waarnemingen

hebben laten zien, hebben deze clusters tot speerpunt van onderzoek gemaakt voor
de baanbrekende LOFAR waarnemingen.




