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Nederlandse Samenvatting

Sterrenstelsels

Sinds aan het begin van de vorige eeuw is ontdekt dat er veel meer sterrenstelsels
zijn dan ons eigen Melkwegstelsel, heeft het onderzoek naar de evolutie van het
heelal een vlucht genomen. We weten nu dat de sterrenstelsels bestaan uit
miljoenen tot miljarden sterren en de bouwstenen vormen van de structuur
in het heelal. Om te begrijpen hoe het heelal is gevormd en veranderd is
het zo belangrijk om de eigenschappen en evolutie van sterrenstelsels goed te
bestuderen.

De meest voor de hand liggende manier om sterrenstelsels te bestuderen
is aan de hand van hun morfologie. Edwin Hubble heeft hier een belangrijke
bijdrage aan geleverd door het introduceren van het Hubble-stemvork diagram.
In deze classificatie variëert de vorm van sterrenstelsels van elliptisch tot spi-
raalvormig en, in tegenstelling tot wat Hubble dacht, veranderen spiraalstelsels
gedurende hun leven in elliptische stelsels.

Naast de morfologie, is het ook belangrijk de samenstelling van sterrenstel-
sels te weten. Sterrenstelsels bestaan uit een grote hoeveelheid sterren gas in
atomaire en moleculaire vorm, stof, een massief centraal zwart gat en donkere
materie. Het blijft onduidelijk wat donkere materie is en we weten slechts dat
het enkel via de zwaartekracht interacties aangaat met andere deeltjes en niet
via één van de elektromagnetische krachten.

Het uitdijende heelal en roodverschuiving

Nadat men bewezen had dat er zich vele sterrenstelsels buiten de Melkweg
bevonden, ontdekte Hubble dat bijna alle sterrenstelsels zich van ons af
bewegen. Er is maar één sterrenstelsel dat zich naar ons toe beweegt,
het naburige Andromedastelsel. We begrijpen nu dat de van ons vandaan
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verwijderende bewegingen van sterrenstelsels een gevolg zijn van het leven in
een steeds sneller uitdijend heelal. In een dergelijk heelal wordt de ruimte
tussen twee punten en de tijd steeds verder opgerekt. Fotonen die in deze
ruimte reizen worden gedurende hun reis ook bëınvloed doordat de golflengte
die ze hebben wordt verlengd. Aangezien een langere golflengte een rodere
kleur inhoudt, betekent dit dat een foton een steeds rodere golflengte krijgt.
Dit effect wordt in de sterrenkunde aangeduid als roodverschuiving.

Doordat licht een eindige snelheid heeft, duurt het een tijd voor het van
de bron naar de waarnemer is gereisd. In het dagelijks leven merken wij daar
niets van omdat afstanden zo klein zijn dat wij het tijdsverschil niet merken.
Wanneer de afstand daarentegen zeer groot is, zoals wanneer wij naar een ander
sterrenstelsel kijken, duurt het miljoenen jaren of langer voordat het licht bij
ons aankomt. De afstand die het licht aflegt in een jaar wordt een lichtjaar
genoemd, en voor sterrenstelsels die miljarden lichtjaren weg staan duurt het
dus ook miljarden jaren voordat wij het licht dat zij uitzonden ontvangen.

Gedurende de lange tijd dat het licht erover doet om ons te bereiken wordt
het steeds een stukje meer roodverschoven. De roodverschuiving van een foton
dat wij nu waarnemen vertelt ons dus hoe lang het foton onderweg is geweest
en hoe ver weg een sterrenstelsel van ons af staat. Een foton dat bijvoorbeeld
nu een vier keer zo lange golflengte heeft dan toen het werd uitgezonden heeft
er 11,5 miljard jaar over gedaan om ons te bereiken. Aangezien de leeftijd van
het heelal nu 13,7 miljard jaar is, betekent dit dat dit foton werd uitgezonden
op het moment dat het heelal slechts 2,2 miljard jaar oud was.

Helaas kan van een enkel foton niet bepaald worden wat de golflengte
was waarmee het werd uitgezonden. Het bestuderen van een spectrum helpt
hierbij. Een spectrum bevat een scala aan absorptie- en emissielijnen die
variëren in sterkte en breedte. Door het bestuderen van spectra in sterren,
sterrenstelsels en laboratoria weten we de vorm van spectra en welke absorptie-
en emissielijnen prominent zijn. Omdat de roodverschuiving onafhankelijk is
van de oorspronkelijke golflengte, kunnen we door de waargenomen spectra
te vergelijken met bekende spectra bepalen wat de roodverschuiving van een
sterrenstelsel is. We kunnen dus door naar een spectrum te kijken bepalen hoe
ver een sterrenstelsel van ons vandaan staat en hoe lang geleden het licht is
uitgezonden.

Stervorming en groei van sterrenstelsels

Onder invloed van de zwaartekracht storten gaswolken in sterrenstelsels ineen
en worden er sterren gevormd. Omdat de dichtheden van de gaswolken hoog
genoeg moeten zijn om de wolken ineen te laten storten, gebeurt dit alleen
in sterrenstelsels. Sterren worden dus gevormd uit het gas in sterrenstelsels
en stopt wanneer er niet genoeg gas in een sterrenstelsel is, of als het gas te
heet of niet dicht genoeg geworden is. Als een sterrenstelsel alleen het gas
zou herbergen wat het bij de vorming al had, zou de hoeveelheid sterren die
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Figuur 1 – Een explosie van stervorming in Messier 82 (M82) drijft een stroom van heet
waterstof (rood) uit het gebied waar jonge sterren worden gevormd (blauw). Credit: NASA,
ESA and the Hubble Heritage Team STScI/AURA). Met dank aan: J. Gallagher (University
of Wisconsin), M. Mountain (STScI) en P. Puxley (NSF).

gevormd kunnen worden in een sterrenstelsel sterk gelimiteerd zijn. Het is
echter gebleken dat sterrenstelsels meer gas verzamelen door te fuseren met
andere sterrenstelsels of via de zwaartekracht gas aan te trekken dat zich tussen
de sterrenstelsels bevindt.

Voor een continue groei van sterrenstelsels is het dus noodzakelijk om
gas te blijven aanvoeren. Doordat een bepaald deel van sterren uiteindelijk
kort na hun vorming explodeert als een supernova, stuwt stervorming ook een
stroom van gas uit het sterrenstelsel. Hierdoor gaat er niet alleen gas verloren
door stervorming, maar ook door uitgaande gasstromen en ontstaat er een
terugkoppelingsmechanisme: bij een grote instroom van gas worden er veel
sterren gevormd en kort hierna gaan er veel supernovae af. De supernovae
zorgen ervoor dat er veel gas uit het sterrenstelsel wordt afgevoerd en er meer
gas het stelsel uit dan in stroomt met als gevolg dat de stervorming vermindert.
Wanneer de stervorming en dus uitstroom zijn verminderd, kan er weer meer
gas het stelsel instromen dan eruit en zal de stervorming weer toenemen. Dit
is daardoor een zelfregulerend systeem, waarbij de groei van het stelsel afhangt
van de hoeveelheid gas dat er aangetrokken wordt en de efficiëntie van de
terugkoppeling. Een voorbeeld van waargenomen uitgaande gasstromen door
stervorming in een nabij sterrenstelsel is te zien in figuur 1.

Naast een gereguleerde terugkoppeling kan het ook voorkomen dat een
sterrenstelsel geheel geen sterren meer vormt. Bij zeer zware sterrenstelsels
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is stervorming vaak helemaal gestopt en zijn de resterende sterren oud. Het
is momenteel nog onduidelijk wat er voor zorgt dat de stervorming stopt en
vervolgens niet meer opstart. De meest gangbare theorieën die het stoppen
van stervorming beschrijven zijn op dit moment dat een hoge mate van
stervormingsactiviteit of een actief superzwaar zwart gat (actieve galactische
nucleus, AGN) al het gas wegblaast of dat de toevoer van gas gestopt wordt
en het stelsel vervolgens “verhongert”. Straling van een AGN is momenteel
ook de beste kandidaat om vervolgens het omringende gas warm te houden en
ervan te weerhouden de stelsels in te stromen.

De groei van sterrenstelsels werd in de eerste drie tot vier miljard jaar van
het universum steeds sneller, tot de groei tien miljard jaar geleden vertraagde.
Hoewel computermodellen deze evolutie redelijk kunnen nabootsen, hebben
modelleurs hierin relatief veel vrijheid om de fysische parameters van modellen
aan te passen. Zo zijn er momenteel nog weinig beperkingen aan de efficiëntie
van terugkoppeling door stervorming en activiteit van zwarte gaten, en is het
nog onbekend hoeveel en wanneer er gas in en uit sterrenstelsels stroomt. Aan
de hand van waarnemingen kunnen we beter vaststellen hoe de terugkoppeling
verloopt. Zo kunnen we leren uit welke stelsels gas wordt weggeblazen door
stervorming en hoe belangrijk activiteit van zwarte gaten en stervorming is voor
het reguleren en stoppen van stervorming. Meer kennis over deze processen zal
de bewegingsvrijheid van modellen beperken en realistischere verbeeldingen van
ons heelal opleveren.

Gravitationele lenzen

In de algemene relativiteitstheorie kromt massa de ruimte en tijd, wat als gevolg
heeft dat licht dat langs een zwaar object gaat schijnbaar afgebogen wordt.
Aangezien het licht afgebogen wordt, fungeert een massa als een lens en massa’s
die het licht sterk genoeg afbuigen worden dan ook wel gravitationele lenzen
genoemd.

De sterkte van deze lenzen hangt af van de massa van het afbuigende
object en massievere systemen zijn dan ook sterkere lenzen. De sterkste lenzen
zijn daardoor de massiefste structuren in het universum, oftewel clusters van
sterrenstelsels. Deze clusters vergroten de achtergrond soms wel met veel meer
dan een factor tien en bieden ons dus de mogelijkheid om nog zwakker licht
op te vangen. Een ander effect van lenzen is dat ze bij de juiste uitlijning van
bron, lens en waarnemer cirkels, bogen en meerdere afbeeldingen van de bron
kunnen vormen, zoals te zien in figuur 2.

Spectroscopie

Zoals eerder genoemd speelt spectroscopie een belangrijke rol in het bepalen van
afstanden tot sterrenstelsels. Naast de roodverschuiving zijn er nog vele andere
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Figuur 2 – Galaxy cluster Abell S1063, een cluster van sterrenstelsels op vier miljard jaar
afstand geobserveerd door HST. De blauwe bogen zijn sterrenstelsels die zijn opgerekt en
vergroot door de gravitationele lens. Credits: NASA, ESA, Jennifer Lotz (STScI).

eigenschappen van een sterrenstelsel uit diens spectrum af te leiden. Allereerst
kan de samenstelling en de hoeveelheid gas bepaald worden aan de hand van
spectra, doordat ieder element zijn eigen ionisatie- en excitatieniveau’s en dus
spectraallijnen heeft. De relatieve sterkte van verschillende spectraallijnen van
één element kunnen vervolgens meer informatie geven over de temperatuur en
de dichtheid van het gas.

Door het dopplereffect hebben uitgaande en inkomende gasstromen een iets
andere golflengte dan de roterende sterren in het stelsel. Het gevolg hiervan
is dat de vorm van absorptie- en emissielijnen niet meer symmetrisch is als
gevolg van de rotatie, maar asymmetrisch. Door de asymmetrie en de vorm te
bestuderen kan er meer geleerd worden over de dynamiek van het gas.

Het Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) instrument op de Very
Large Telescope (VLT) speelt een belangrijke rol in dit proefschrift. MUSE
meet het optische spectrum van een compleet gebied van een vierkante
boogminuut verdeeld over bijna honderdduizend individuele spectra. Hierdoor
kan een significant deel van de hemel tegelijkertijd spectroscopisch bestudeerd
worden, wat veel informatie oplevert. Dit is in het bijzonder een goede
combinatie met gravitationele lenzen, omdat tegelijkertijd de lens, de voorgrond
en de achtergrond bestudeerd kunnen worden. Doordat het hele gebied
spectroscopisch bekeken wordt, is van elk helder object direct duidelijk op
welke afstand het ligt. Deze informatie is belangrijk omdat er dan een goed
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model kan worden gebouwd voor de gravitationele lens en de vergrotingen van
de objecten in de achtergrond nauwkeurig bepaald kunnen worden.

Om verschillende redenen, niet in de minste plaats vanuit historisch
oogpunt, is het optische domein het belangrijkste gedeelte van het elektro-
magnetische spectrum voor de astronomie. Hierdoor zijn de grootste en
belangrijkste telescopen van dit moment ook toegelegd op dit domein en hebben
wij de meeste kennis van sterren en sterrenstelsels in optische golflengtes.
Door roodverschuiving zien wij met deze telescopen echter niet de uitgezonden
optische straling van sterrenstelsels uit de eerste 3 miljard jaar, maar hun UV-
licht. In het UV is er één spectraallijn die er uit springt, namelijk Lyman-
α (Lyα). De Lyα -lijn komt voort uit het terugvallen van een geëxciteerd
waterstofatoom naar de grondtoestand. Deze lijn is al gevoelig voor een geringe
hoeveelheid waterstof, het verreweg meest voorkomende element in het heelal.
Omdat het een zogenaamde resonante lijn is, is Lyα erg gevoelig voor een
groot aantal processen, en de vorm van de lijn is dan ook zeer gevariëerd in
waarnemingen. Hoewel zeer complex, biedt het observeren en modelleren van
het profiel van de Lyα -lijn dan ook een interessante inkijk in de processes in
een sterrenstelsel.

Dit proefschrift

In dit proefschrift heb ik met behulp van spectroscopie de eigenschappen van
sterrenstelsels in de eerste vier miljard jaar van het universum bestudeerd. Deze
waarnemingen zijn afkomstig van hypermoderne instrumenten op een van de
grootste telescopen ter wereld, de VLT in Chili, en zijn aangevuld met beelden
van onder andere de Hubble Space Telescope (HST). In het bijzonder heb ik
gezocht naar tekenen van gasstromen in sterrenstelsels in het vroege universum
en wat deze gasstromen veroorzaakt.

Aan de hand van de spectra van elf zware, stervormende sterrenstelsels
heb ik allereerst de roodverschuivingen bepaald. Deze roodverschuivingen zijn
nodig om nauwkeurig de eigenschappen te bepalen van het gas en de sterren.
Uit deze waarnemingen bleek dat tien van de sterrenstelsels zich in de eerste
drie miljard jaar van het heelal bevonden. De spectrale energieverdeling geeft
aan dat al deze sterrenstelsels een stellaire massa hebben van > 1010M�, en
vier hebben zelfs een massa van > 5 × 1010M�. Dit zijn hoge massa’s voor
sterrenstelsels, zeker gezien de lage leeftijd van het universum. Van dit soort
stelsels wordt dan ook verwacht dat terugkoppeling een grote rol speelt. Door
met verschillende componenten de vorm van de waargenomen absorptielijnen
in het spectrum te reproduceren, kon ik de bepalen of er gasstromen aanwezig
waren en hoe snel deze stromen zijn. In tenminste vier van de sterrenstelsels
is er bewijs voor gas dat uit het sterrenstelsel stroomt met snelheden van
∼500 km s−1 tot ∼1500 km s−1. Door een machtsfunctie aan de infrarood
waarnemingen te passen blijkt dat er in drie van de tien stelsels, waaronder de
twee met de hoogste uitstroomsnelheid, een superzwaar zwart gat actief is. Dit
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geeft aan dat in deze massieve stelsels in het vroege universum uitstromend
gas vaker voor komt dan in latere stelsels, de uitstromen sneller zijn, en dat ze
zowel door stervorming als een AGN gedreven kunnen worden.

Verder heb ik in dit proefschrift veel gebruik gemaakt van gravitationele
lenzen en de mogelijkheden van MUSE. Het Frontier Fields programma richt
zich op zes clusters van sterrenstelsels die het licht uit de achtergrond flink
versterken. Met MUSE-waarnemingen van twee van de zes clusters, Abell
S1063 en MACS1149, heb ik gekeken naar de eigenschappen van zowel het
cluster als de vergrote achtergrondstelsels. Dit instrument blijkt uitermate
geschikt hiervoor, en per cluster heb ik de roodverschuiving van meer dan
honderd sterrenstelsels bepaald. Doordat nu bekend is op welke afstand
sterrenstelsels staan, zijn de sterrenstelsels die onderdeel uitmaken van het
cluster gebruikt om een nieuw model van de clusters te maken.

Dit proefschrift richt zich op de sterrenstelsels in het vroege universum, en
daarom heb ik de achtergrondobjecten in meer detail bestudeerd. Veel van
de hier waargenomen sterrenstelsels uit de eerste 3 miljard jaar hebben sterke
Lyα -emissielijnen, en worden daarom Lyα -stralers (in het Engels Lyα emitter
of LAE) genoemd. Het licht van deze LAE’s is soms zo zwak dat zelfs met HST
de sterrenstelsels niet of nauwelijks gedetecteerd kunnen worden. Deze stelsels
zouden dus zelfs met de versterking door gravitationele lenzen niet of zeer
beperkt bestudeerd kunnen worden zonder hun Lyα -straling. Ik gebruik in
dit proefschift de Lyα -straling in combinatie met zeer diepe fotometrie om
te zoeken naar nieuwe lagemassasterrenstelsels en vervolgens de eigenschappen
van deze anderszins niet te bestuderen stelsels te bepalen.

Door aan de fotometrie modellen te passen laat ik zien dat de zeer
zwakke LAE’s met leeftijden van nog geen 100 miljoen jaar nog erg jong
zijn. Daarnaast hebben ze met een stellaire massa van 107−8M� massa’s die
nog niet eerder gevonden zijn bij stelsels in het vroege universum. Uit hun
stervormingssnelheid blijkt dat deze stelsels heel snel groeien en in ongeveer
10 miljoen jaar hun stellaire massa verdubbelen. Door de profielen van de
Lyα -lijnen te modelleren en te vergelijken blijkt dat deze stelsels relatief
kleine hoeveelheden neutraal gas hebben en gas op zeer lage snelheid uitstoten.
Deze eigenschappen komen overeen met de voorspellingen van modellen waarin
lagemassasterrenstelsels ongeveer 1 miljard jaar na de oerknal het universum
opnieuw ioniseerden.

Voor één van de LAE’s laten de MUSE-waarnemingen zien dat er niet alleen
vanuit het stelsel Lyα wordt uitgezonden, maar ook uit de ruimte rondom de
LAE. In zo’n geval spreken we van een Lyα -nevel of een Lyα -blob (LAB).
Hoewel er eerder LAB’s zijn gevonden, werden deze meestal rondom heldere
AGNi gevonden die met veel hoog-energetische straling ook het omliggende
gas tot op honderden kiloparsecs ioniseerden. De LAB die in dit proefschrift
wordt beschreven heeft één van de kleinste lichtkrachten waargenomen tot nu
toe en laat zien dat ook zulke lagemassasterrenstelsels uitgestrekte Lyα -nevels
hebben. In tegenstelling tot de Lyα -nevels romdom heldere AGNi wordt de
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uitgestrekte straling veroorzaakt doordat de Lyα -straling van stervorming uit
het centrale sterrenstelsel verstrooid wordt door omringend neutraal gas. Dit
laat zien dat de Lyα -nevels veel voorkomen en een verschillende oorsprong
hebben bij objecten van verschillende helderheid.

Een unieke mogelijkheid presenteerde zich tijdens de waarnemingen van
cluster MACS1149. Tijdens de HST-waarnemingen werd ontdekt dat in de
afbeeldingen een supernova afging in een spiraalstelsel dat we waarnemen
vier miljard jaar na de oerknal. Dit is uniek omdat het spiraalstelsel door
lenseffecten meerdere afbeeldingen heeft aan de hemel, een combinatie die nog
niet eerder was waargenomen. De supernova werd Supernova Refsdal genoemd
naar de Noor die in de jaren 60 een dergelijk fenomeen al had voorspeld. De
algemene relativiteitstheorie dicteert dat de tijd die fotonen erover doen om
ons te bereiken verschilt in de verschillende afbeeldingen, oftewel, terwijl de
supernova afgaat in de ene afbeelding is dit nog niet gebeurd in een tweede en
al een tijd geleden in een derde. Een nauwkeurig model van de gravitationele
lens is noodzakelijk om te voorspellen wanneer de supernova verschijnt in
de tweede afbeelding. De MUSE-waarnemingen zijn gecombineerd met HST-
waarnemingen om een zo nauwkeurig mogelijk model te bouwen. Het model
voorspelde dat de supernova in november 2015 weer zichtbaar zou moeten zijn
en inmiddels is dat met nieuwe waarnemingen bevestigd.

Omdat we de omgeving van de supernova dus kunnen bekijken vóór,
tijdens en na de explosie, is dit een ideale kans om de omgeving waarin een
supernova afgaat te bestuderen. Op de plaats van de supernova ontdekte ik
emissielijnen van magnesium en ijzer, wat er op wijst dat de omgeving erg heet
was. Omdat dezelfde emissielijnen aanwezig waren in de afbeelding waar de
supernova nog niet was afgegaan, kan Supernova Refsdal niet verantwoordelijk
worden gehouden voor deze hoge temperatuur en ionisatiegraad. De omgeving
moet dus al gëınioniseerd zijn geweest voordat de ster ontplofte als een
supernova. Deze ontdekking is belangrijk voor terugkoppelingsmechanismes
in modellen, aangezien die voorspellen dat die effectiever zijn als de omgeving
van supernovae al warm en diffuus zijn voordat ze ontploffen.

Een blik op de toekomst

De verder exploitatie van het nieuwe MUSE-instrument zal nog veel meer
ontdekkingen opleveren. Zo kunnen er nog meer gravitationele lenzen en
hun achtergronden worden bekeken en daardoor kan men beter begrijpen hoe
de kleine sterrenstelsels in het universum als een populatie eruit zien. De
lancering van de James Webb Space Telescope in 2018 zal voor veel nieuwe
doorbraken zorgen door diepere waarnemingen mogelijk te maken dan ooit
tevoren. Hierdoor zullen we nog beter begrijpen hoe deze sterrenstelsels
ontstaan en groeien, hoe ze verder evolueren en wat ervoor zorgt dat ze stoppen
met groeien.


