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Nederlandse Samenvatting

Melkwegstelsels zijn enorme groepen sterren die bijeen gehouden worden door de
zwaartekracht en vormen de bouwstenen van het heelal. Elk melkwegstelsel bestaat
uit honderden miljoenen tot honderden miljarden sterren, en bevat tevens grote
hoeveelheden gas en stof. Echter, deze zichtbare materie vertegenwoordigt slechts
een fractie van de totale massa van de melkwegstelsels, die voor het grootste deel
bestaan uit zogeheten donkere materie. Donkere materie is een onbekende com-
ponent in de massa van melkwegstelsels die niet direct waar te nemen is en waar
van de aanwezigheid alleen kan worden afgeleid van de effecten die het heeft op de
zwaartekracht. Vanwege het ongrijpbare karakter van donkere materie is er weinig
bekend over de hoeveelheid en verdeling van de donkere materie in melkwegstelsels
en deze behoren dan ook tot de belangrijkste openstaande vragen binnen de heden-
daagse sterrenkunde. Een van de doelen van dit proefschrift is om een bijdrage te
leveren aan het beantwoorden van deze vragen.

Het zichtbare helaal bestaat uit miljarden melkwegstelsels. Het is daarom ver-
rassend dat deze objecten (met de uitzondering van de kleinste stelsels) kunnen
worden onderverdeeld (gebaseerd op hun vorm zoals waargenomen in zichtbaar
licht) in slechts twee groepen: spiraalvormige en elliptische stelsels (zie Fig. 9.1).
Spiraalvormige stelsels—een categorie waar ook de Melkweg, het stelsel waar ons
zonnestelsel zich in bevind—zijn opgebouwd uit een centrale bolvormige concen-
tratie (de zogeheten bulge) met daar om heen een prominente schijf van gas en ster-
ren, waarin zich de spiraalarmen bevinden. Elliptische stelsels, die bestudeerd wor-
den in dit proefschrift, zijn min of meer afgeplatte, bolvormige melkwegstelsels en
bevatten weinig gas en voornamelijk oude, rode sterren. Deze stelsels hebben een
karakteristiek glad en regelmatig licht-profiel. Dergelijke regelmatigheden zijn type-
rend voor elliptische melkwegstelsels, waarvan de globale eigenschappen kunnen
worden beschreven door een aantal empirische schalingswetten.

De oorsprong van de verrassende eigenschappen van melkwegstelsels ligt in
hun vorming en evolutie. Echter, het begrijpen van de betrokken processen en hoe
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Figure 9.1: Links: een voorbeeld van een elliptisch melkwegstelsel. Rechts: een voorbeeld
van een spiraal stelsel (Bron: NASA, ESA en de Hubble Heritage colaboration).

deze tot zulke regelmaat kunnen leiden, is nog altijd een belangrijk, onopgelost
probleem binnen de astrofysica en kosmologie. Volgens een van de meest erkende
theorieën, de zogeheten hiërarchische merging1, zijn melkwegstelsels gevormd uit
kleinere stelsels die zich samen hebben gevoegd tot steeds grotere, zwaardere struc-
turen. Ondanks vele successen, heeft deze theorie nog een aantal grote problemen,
met name het feit dat grootste en meest heldere elliptische melkwegstelsels—die
volgens het hiërarchische merging scenario pas recentelijk zouden zijn onstaan uit
kleinere stelsels—in vele opzichten erg oud lijken te zijn.

The meest directe manier om de evolutie van melkwegstelsels te bestuderen is
om stelsels waar te nemen en te analyseren die zich op grote afstand van ons bevin-
den. Aangezien het licht met een beperkte snelheid reist, kunnen we, door veraf
gelegen stelsels te bekijken, “terug in de tijd” kijken en stelsels waarnemen die zich
in een eerdere fase van hun evolutie bevinden. Dit concept staat aan de basis van
dit proefschrift: om licht proberen te werpen op de evolutie van elliptische melk-
wegstelsels, bestuderen we de structuur van zulke stelsels tot ver voorbij het lokale
heelal, tot aan afstanden die overeenkomen met een tijd van 4 miljard jaar geleden,
bijna een kwart van de leeftijd van het heelal (13,7 miljard jaar).

Hoewel het idee eenvoudig is, zijn er voor de uitvoering ervan een aantal signifi-
cante hordes te nemen. Allereerst moet men gebruik maken van de meest krachtige
telescopen ter wereld om melkwegstelsels op een dergelijke afstand waar te kunnen
nemen en zelfs dan is de hoeveelheid detail die kan worden gezien niet vergelijkbaar
met wat op veel eenvoudiger wijze kan worden waargenomen in stelsels die dicht-
bij staan. Hierdoor zijn er grote problemen met de standaard methodes, die in de
afgelopen tientallen jaren zijn ontwikkeld en gebruikt om de structuur eigenschap-
pen van nabije stelsels te bepalen.

1Merging is het proces waarin twee of meer melkwegstelsels zich samenvoegen tot een onder de in-
vloed van de zwaartekracht.
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In dit proefschrift hebben wij dit probleem grotendeels opgelost. Door een idee
van Léon Koopmans en Tommaso Treu uit te breiden, hebben we een nieuwe metho-
de ontwikkeld en toegepast die, voor het eerst, twee “traditionele” technieken voor
het analyseren van elliptische melkwegstelsels gecombineerd: zwaartekrachtlenzen
en ster-dynamica. Zwaartekrachtlenzen zijn fenomenen die worden voorspeld door
de Algemene Relativiteits Theorie van Einstein: een zeer zwaar voorwerp (de zwaar-
tekrachtlens), zoals een melkwegstelsel of een cluster van melkwegstelsels, dat zich
tussen de waarnemer en een achtergrond object bevindt buigt lichtstralen die van
het object komen af. De effecten hangen af van zowel de geometrie als de massa van
de “lens”: de afbeelding van het object zoals de waarnemer het ziet kan zorden ver-
schoven (ten opzichte van de positie waar de waarnemer het object zou zien zonder
lens), misvormd en, in de meest spectaculaire gevallen (“sterke” zwaartekrachtlen-
zen, zoals de gevallen beschreven in dit proefschrift, zie Fig. 9.2) worden vervormd
in meerdere afbeeldingen, bogen of zelfs complete ringen, die bekend staan als Ein-
stein ringen. Zwaartekrachtlenzen zijn een extreem krachtig en bruikbaar astrofy-
sisch gereedschap: ze bieden, met behulp van slechts de zwaartekracht, de mo-
gelijkheid om (binnen een karakteristieke straal, de Einstein straal) de massa van
een lens voorwerp te bepalen, onafhankelijk van het feit of deze massa bestaat uit
zichtbare of donkere materie (of beide). Aan de andere kant, er kan geen onder-
scheid gemaakt worden tussen deze twee vormen van materie en tevens kan het
massadichtheids-profiel (de manier waarop de massa is verdeeld in het stelsel) niet
nauwkeurig worden bepaald.

Ster-dynamica beschrijft de eigenschappen van grote verzamelingen van zware
deeltjes, zoals sterren, die alleen onderhevigd zijn aan de zwaartekracht. Omdat
het volgen van de bewegingen van alle miljarden sterren in een melkwegstelsel niet
mogelijk noch praktisch is, geeft ster-dynamica alleen een statistische beschrijving.
Ondanks dat de massa in elliptische stelsels gelijkmatig verdeeld lijkt te zijn, zijn de
sterren in werkelijkheid ver van elkaar verwijderd, waardoor de sterren elkaar nooit
dicht naderen of botsen. Alle interacties tussen de sterren vinden plaats over grote
afstand: dit wordt een “niet-botsend” systeem genoemd. Het belangrijke gevolg
hiervan is dat een melkwegstelsel statitisch kan worden beschreven als een continu
systeem, net als een vloeistof. In feite gedragen de sterren zich als gasdeeltjes, waar-
bij de willekeurige bewegingen van de deeltjes een druk genereren. Het verschil
tussen een gas en de sterren in een melkwegstelsel is dat de druk “anisotroop” kan
zijn, wat betekent dat de druk meer of minder kan zijn, afhankelijk van de richting.
In het algemeen is de anisotropie van de willekeurige beweging en niet de geordende
rotatie van de sterren de belangrijkste reden voor de afplatting van elliptische melk-
wegstelsels. Door ster-dynamica te gebruiken is het mogelijk om cruciale informatie
over de structuur van elliptische stelsels te halen uit de analyse van de lichtverde-
ling en, nog belangrijker, de snelheids- en snelheidsdispersie-profielen (veroorzaakt
door respectievelijk de geordende en willekeurige beweging van de sterren). Deze
methode heeft echter ook beperkingen, bijvoorbeeld het feit dat de waarnemingen
slecht twee-dimensionale projecties zijn van drie-dimensionale objecten.

Het grote voordeel van het afleiden van de eigenschappen van elliptische stelsels
met behulp van de combinatie van zwaartekrachtlenzen en dynamica is dat deze
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Figure 9.2: Vercshillende voorbeelden van zwaartekracht lenzen, zoals waargenomen met de
Hubble ruimte telescoop als onderdeel van het SLACS programma. In elke afbeelding is de gele
of rode lichtverdeling het elliptische melkwegstelsel dat fungeert als zwaartekrachtlens en
is de blauwe lichtverdeling (in de vorm van bogen, ringen of meerdere afbeeldingen) is de
afbeelding van het achtergrond object, wat vervormd wordt door het zwaartekracht-veld van
de lens. (bron: Adam Bolton namens SLACS en NASA/ESA).

twee methodes elkaar erg goed aanvullen. Door het toepassen van beide methodes
kunnen bepaalde problemen opgelost worden die zouden onstaan als de methodes
apart worden gebruikt. De praktijk is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. In
werkelijkheid is het zo dat het mogelijk is, voor een typische gecombineerde set
van waarnemingen, om vele modellen (waarvan sommigen erg complex) te con-
strueren die allemaal de waarnemingen reproduceren. De vraag is, hoe kunnen we
de verschillende modellen vergelijken en de meest waarschijnlijke oplossing kiezen,
dat wil zeggen het model dat de waarnemingen kan reproduceren met een mini-
mum aan complexiteit? Het antwoord op die vraag is de zogenaamde Bayesische
statistiek—het raamwerk waarin onze methode is ontwikkeld—hetgeen een objec-
tieve manier biedt om de verschillende modellen te rangschikken, in essentie door
gebruik te maken van het principe van het “scheermes van Occam”.

We hebben onze nieuwe methode toegepast op zes elliptische melkwegstelesels
(gepresenteerd in Fig. 2.2) die zich op een afstand bevinden die overeenkomt met
een reistijd van het licht van tussen de 1,1 en 3,7 miljard jaar. Hierdoor hebben we de
meest accurate en gedetailleerde analyse ooit van de massa-verdeling en dynamische
structuur van melkwegstelsels op dergelijke afstanden verkregen.

Melkwegstelsels die werken als zwaartekrachtlenzen zijn vrij zeldzame objecten.
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De zes stelsels die zijn onderzocht komen allen van een survey2 genaamd SLACS,
dat speciaal ontworpen was voor het ontdekken en waarnemen van nieuwe lens-
melkwegstelsels. Het programma begon in 2003 en heeft tot nu toe 70 nieuwe lens-
systemen opgeleverd, waaronder de lenzen die zijn afgebeeld in Fig. 9.2. Het succes
van onze studie komt ook door de uitzonderlijke hoge kwaliteit van de waarnemin-
gen van de lens-stelsels en de vervormde achtergrond objecten. De waarnemingen
bestaan uit zowel hoge resolutie afbeeldingen gemaakt door de Hubble ruimte tele-
scoop (Hubble Space Telescope, HST), als twee-dimensionale kaarten van de snelheids-
en snelheidsdispersie-profielen van de lens-stelsels, verkregen met een van de 8,2
meter telescopen van de VLT in de Chileense Atacama woestijn.

Een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek in dit proefschrift is de ont-
dekking dat veraf gelegen elliptische melkwegstelstels erg lijken op nabije elliptische
stelsels qua dynamische structuur en massaverdeling in hun binnenste gebieden—
dat wil zeggen het gebied waarbinnen onze studie mogelijk was. Hieruit trekken
we de conclusie dat deze melkwegstelsels geen dramatische veranderingen hebben
ondergaan in het laatste kwart van de geschiedenis van het heelal, en dat we om
de evolutionaire processen in deze stelsels te zien, we nog verder weg moeten kij-
ken. Tevens hebben we ontdekt dat massaverdeling in de door ons bestudeerde
bronnen extreem glad en homogeen is. Opvallend is dat de donkere en zichtbare
materie elkaar compenseren in een dusdanige manier dat alle stelsels een gelijk
profiel hebben, een soort “samenzwering” die ook in nabije elliptische stelsels is
waargenomen. Voor beide eigenscheppen, die waarschijnlijk het gevolg zijn van een
evolutionair proces, ontbreekt nog een bevredigende verklaring. Ten slotte hebben
we bepaald dat de donkere materie voor ongeveer 15 tot 30 procent bijdraagt aan
de totale massa in het binnenste gebied van de onderzochte stelsels. Dit is een be-
hoorlijk grote hoeveelheid: tot nu toe werd in het binnenste van elliptisch stelsel
voornamelijk zichtbare materie (dat wil zeggen sterren) waargenomen.

Samengevat: in dit proefschrift hebben we een nieuwe techniek voor het bestu-
deren van de structuur en massaverdeling van verafgelegen elliptische melkweg-
stelsels ontwikkeld en toegepast, hetgeen belangrijke informatie over de vorming en
evolutie van dergelijke stelsels kan verschaffen. In het komende decennium, zullen
nog krachtigere telescopen—zoals de kolossale 42 meter grote E-ELT telescoop en,
de opvolger van de HST, de nieuwe JWST ruimte telescoop—het mogelijk maken
waarnemingen te doen van elliptische stelsels op afstanden die overeenkomen met
8 miljard jaar geleden en de combinatie van zwaartekrachtlenzen en ster-dynamica
belooft hierdoor een van de belangrijkste methodes voor het bestuderen van veraf
gelegen melkwegstelsels te worden.

2In de sterrenkunde is een survey een programma van waarnemingen, doorgaans bedoeld om een
bepaald deel van de hemel of een bepaalde klasse obejcten te bestuderen.






