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5. Nederlandse samenvatting

Astronomie is een wetenschap gedreven door waarnemingen. Met behulp van telescopen
weten we dat er heel veel sterrenstelsels in het heelal zijn, waaronder het onze, de Melkweg.
Onze Melkweg bestaat uit drie hoofdcomponenten. Het eerste onderdeel is de balk, die zich
in het binnenste van de Melkweg bevindt, en waar de dichtheid van sterren het hoogst is.
De tweede component is de schijf, hetgeen een dunne vlakke verdeling van sterren is. Op
een donkere maanloze nacht is het mogelijk om een band van sterren langs de hele hemel
te ontwaren. Dit is onze Melkweg van de zijkant bekeken, zoals te zien in de afbeelding die
bij het begin van elk hoofdstuk in dit proefschrift staat. Onze zon en alle planeten in het
zonnestelsel zijn ook onderdeel van de schijf. Tot slot bevindt zich rondom de balk en de
schijf een stellaire halo. Dit gebied, dat slechts een dof licht uitstraalt en dun bezaaid is met
sterren, is het hoofdonderwerp van dit proefschrift.

“Hoe is de halo ontstaan?” is een onderwerp dat op het moment veel aandacht geniet.
We zijn ervan overtuigd dat de halo is ontstaan door het samensmelten van kleinere stelsels.
Het vroege heelal zat vol met gas en donkere materie die vrijwel homogeen verdeeld waren.
Gebieden waar de dichtheid van materie groter was dan gemiddeld werden nog groter en
dichter door de zwaartekracht. Uiteindelijk zouden sommige van deze gebieden groot
en dicht genoeg worden om onder hun eigen zwaartekracht ineen te storten. Het gas in
deze ontwikkelende systemen stortte vervolgens verder ineen zodat hieruit sterren geboren
werden. Dit is hoe we denken dat de eerste sterrenstelsels ontstonden. De grotere en
massievere sterrenstelsels zouden dichtbijgelegen materie en sterrenstelsels blijven aantrekken
en opslokken. Dit proces gaat door tot op de dag van vandaag, en Figuur 5.1 toont een
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Figure 5.1: Twee samensmeltende sterrenstelsels. (Waargenomen door de Hubble Space
Telescope. NASA, H. Ford, G. Illingworth, M.Clampin, G.Hartig en het ACS Science Team).

Figure 5.2: Illustratie van sterstromen rond een sterrenstelsel zoals de Melk-
weg. (Bron: http://www.spitzer.caltech.edu/images/2138-sig07-008-Rings-Around-the-
GalaxyAnnotated-).
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voorbeeld van twee sterrenstelsels van vergelijkbare grootte die wisselwerking hebben met
elkaar en samensmelten.

Als een kleiner stelsel door een massiever sterrenstelsel wordt aangetrokken dan wordt het
door de zwaartekracht uiteen gereten en ontstaan er stromen van sterren langs de baan van het
kleinere stelsel. Deze stromen noemen we meestal sterstromen, en Figuur 5.2 toont een schets
van drie van zulke systemen rond een sterrenstelsel zoals de Melkweg. Afhankelijk van de
grootte en de baan van het opgeslokte stelsel, maar ook van de tijd sinds het werd aangetrokken,
kunnen de sterstromen volledig verstrooid zijn, en niet langer ruimtelijk herkenbaar zijn.
Maar de banen van de individuele sterren uit een dergelijk sterrenstelsel zullen vergelijkbaar
zijn. Daarmee hebben we een kans om potentiele restanten wél te vinden, ook al zijn ze niet
meer te herkennen als verdichtingen van sterren aan de hemel. Het waarnemen, bestuderen en
karakteriseren van dergelijke objecten kan ons dus helpen om het ontstaan van de Melkweg
beter te begrijpen.

In dit proefschrift ligt de nadruk op hoe de sterstromen kunnen worden ontdekt die
achterblijven bij dergelijke samensmeltende sterrenstelsels. In Hoofdstuk 2 hebben we een
softwarepakket genaamd ROCKSTAR licht gewijzigd, en gebruiken we twee numerieke
simulaties om te testen of het geschikt is voor de detectie van sterstromen in de halo van de
Melkweg. De catalogi afgeleid uit deze simulaties bevatten de posities en bewegingen van
sterren, samen met oormerken die aangeven bij welke sterstroom de sterren horen. Nadat we
de numerieke parameters van het ROCKSTAR algoritme hebben geoptimaliseerd hebben we
het toegepast op een catalogus met sterstromen die nog ruimtelijk herkenbaar zijn. Hierbij
vonden we dat de substructuren die ROCKSTAR vindt behoorlijk “puur” zijn, waarmee we
bedoelen dat het merendeel van de sterren van dezelfde voorganger afkomstig is. We hebben
meer dan 2/5 van de aanwezige sterstromen kunnen terugvinden.

Daarna hebben we een andere catalogus gebruikt waarin sterstromen zaten die niet meer
ruimtelijk herkenbaar waren aan de hemel. We hebben ROCKSTAR gebruikt op kleine,
ruimtelijk beperkte gebieden in deze catalogus en op deze manier hebben we 1/3 van de
aanwezige sterstromen gevonden. Ook in dit geval zijn de gevonden substructuren puur.
We zijn er daarom van overtuigd dat we ROCKSTAR kunnen gebruiken om kandidaten te
vinden voor sterrenstromen, zelfs als ze volledig verstrooid zijn, zolang we maar de posities
en bewegingen van sterren weten in een klein gebied in de Melkweg, zoals in de buurt van de
Zon.

Gaia is een missie van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) die de volledige hemel
opmeet met als doel te achterhalen hoe de Melkweg ontstaan is. Om de Gaia data te aan
te vullen zullen ook telescopen op aarde gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de WEAVE
en 4MOST multi-object spectrografen. Deze zullen respectievelijk op de Wiliam Herschel
Telescoop (Canarische Eilanden) en de VISTA Telescoop (Chili) komen te staan, en gaan
nauwkeurige radiële snelheden en de chemische samenstelling meten van de waargenomen
sterren. Aangezien niet alle objecten aan de hemel kunnen worden waargenomen is het
belangrijk keuzes te maken wat de meest geschikte waarneemdoelen zijn die volgens de
modellen zijn opgeslokt door onze Melkweg. Dit hebben we gedaan in Hoofdstuk 3. Hier
hebben we twee soorten sterren beschouwd. De zogenaamde rode reuzenreeks sterren (eng:
red giant branch stars) zijn tamelijk helder en kunnen van ver gezien worden, maar zijn
behoorlijk zeldzaam. Aan de andere kant kunnen we de sterren aan het uiteinde van de
hoofdreeks gebruiken (eng: main sequence turnoff stars). Deze zijn veel zwakker dan de rode
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reuzenreeks sterren, maar zijn veel talrijker. Analyse van onze simulaties toont aan dat het
ontstaan van stellaire halo’s zoals die van de Melkweg het best onderzocht kan worden met
rode reuzenreeks sterren omdat daarmee meer opgeslokte stelsels kunnen worden gevonden.
Meer dan de helft van deze stelsels kan mogelijk ontdekt worden door minder dan een kwart
van de hele hemel te observeren. Om precies te zijn hebben we gevonden dat de fractie van
opgeslokte systemen die mogelijk kunnen worden teruggevonden ongeveer linear toeneemt
met het waargenomen oppervlak van de hemel.

Het valt te verwachten dat de Gaia data vele nieuwe (sub-)structuren in de Melkweg
zal laten zien. Sterker nog, in de eerste data van Gaia hebben astronomen al twee nieuwe
sterrenclusters ontdekt. Hierdoor geïnspireerd introduceren we in Hoofdstuk 4 drie methoden
die de beperkte informatie van de Gaia databank gebruiken om meer van deze kleine satel-
lietstelsels te vinden. Door tests te doen op twee verschillende breed bekende databanken
hebben we ontdekt dat de methodes alleen gevoelig zijn voor compacte systemen, en dat
sterrenstromen hiermee lastig terug te vinden zijn. Wanneer we deze algoritmes toepassen
op de Gaia catalogus vinden we 110 bekende satellietstelsels terug, en vinden we ook vele
potentiele kandidaten voor nieuwe substructuren. We weten echter niet zeker of de gevonden
substructuren echt zijn, omdat we slechts beperkte informatie hebben (alleen de helderheid en
de positie aan de hemel). Vervolgwaarnemingen zijn nodig om deze kandidaten uit te sluiten
of te bevestigen.

Het is inspirerend om onderzoek te doen naar de Melkweg in een tijdperk waarin opmetin-
gen zoals SDSS, Pan-STARRS en Gaia ons voorzien van grote databanken van hoge kwaliteit,
die zeker ons begrip van de ontstaansgeschiedenis van onze Melkweg zullen verbeteren.




