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Nederlandse samenvatting

ONS eigen sterrenstelsel, de Melkweg, bevindt zich niet in een isolement, maar
is omgeven door ongeveer 20 (dwerg-) satellietstelsels. Deze dwergstelsels

zijn kleiner en ook veel lichtzwakker dan de Melkweg. Verder weg vinden we nog
een spiraalstelsel, het sterrenstelsel Andromeda (ook wel bekend als M31). Andro-
meda lijkt erg op de Melkweg en heeft zijn eigen systeem van satellietstelsels. Al
deze sterrenstelsels samen vormen een belangrijk deel van de Lokale Groep. Hun
waarneembare eigenschappen kunnen ons inzicht verschaffen in hun ontstaansge-
schiedenis.

Links: Afbeelding in zichtbaar licht van het dichtstbijzijnde grote spiraalstelsel, M31, in

het sterrenbeeld Andromeda. Onze Melkweg lijkt erg op M31 (maar er zijn ook verschillen

tussen de twee stelsels). Rechts: De Grote Magelhaense Wolk in zichtbaar licht. Dit is het

grootste satellietstelsel van de Melkweg.

Zelfs in het nabije heelal zien we een grote verscheidenheid aan sterrenstel-
sels. Elk van de dwergstelsels rondom de Melkweg en Andromeda heeft zijn eigen
karakteristieke eigenschappen die het uniek maken. Hoewel de dwergstelsels af-
zonderlijk dus heel verschillend lijken, volgen ze toch ook verscheidene wetmatig-
heden. Hieruit kunnen we concluderen dat de ontstaansgeschiedenissen van deze
kleine systemen beïnvloed moeten zijn door simpele fysische wetten, die nu terug
te vinden zijn in hun waarneembare eigenschappen.

Een voorbeeld hiervan is dat de sterren in de meest heldere satellieten rondom
de Melkweg over het algemeen meer zware elementen in hun atmosfeer hebben.
Dit staat ook wel bekend als het ‘Metaal-helderheids verband’ voor dwergstelsels.
Om de chemische compositie van een ster te meten, bekijken astronomen het spec-
trum van de ster. Sterren worden vaak voorgesteld als ‘zwarte stralers’, waarvan
de sterkte van de emissie als functie van de golflengte beschreven wordt door een
Plank functie die alleen afhangt van de temperatuur aan de oppervlakte van de
ster. Echter, als je beter kijkt naar een spectrum, blijkt het vele ‘dipjes’ of lijnen
te bevatten. Deze dipjes worden veroorzaakt door atomen en moleculen van zwa-
re chemische elementen (door astronomen ‘metalen’ genoemd, een benaming die
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wordt gegeven aan alle elementen zwaarder dan H en He) die een interactie aan-
gaan met fotonen in de atmosfeer van de ster. Dankzij de komst van grote telesco-
pen en gevoelige CCD’s, kunnen we nu spectra van honderden sterren in naburige
dwergstelsels bekijken en bestuderen hoe de hoeveelheden zware elementen in de
sterren (ook wel ‘chemische abundanties’ genoemd) zich verhouden tot de andere
eigenschappen van een dwergstelsel.

De bewegingen van sterren in een sterrenstelsel worden alleen bepaald door de
zwaartekracht. Zoals de planeten in ons zonnestelsel om de zon bewegen, zo zijn
de snelheden en versnellingen van sterren afhankelijk van de hoeveelheid massa
in het sterrenstelsel. Daarom kunnen we, door de bewegingen van sterren in de
satellietstelsels te bestuderen, de (totale) massa van het satellietstelsel afleiden.

Al deze informatie (over chemische abundanties, massa en andere waarneemba-
re entiteiten) stelt ons in staat om een onderscheid te maken tussen verschillende
modellen die beschrijven hoe sterrenstelsels vormen, door hun voorspellingen te
vergelijken met waarnemingen. Het uiteindelijke doel hiervan is om die fysische
processen te identificeren die de verscheidenheid aan sterrenstelsels om ons heen
gecreëerd hebben. Omdat we in de Lokale Groep de individuele sterren en hun ei-
genschappen kunnen meten, biedt deze ons een unieke mogelijkheid om de evolutie
van sterrenstelsels te bestuderen.

De koude donkere materie (CDM) structuurvormingstheorie is een populaire
fundamentele theorie die veel waarnemingen van sterrenstelsels in het Universum
met succes kan verklaren. In deze theorie wordt het Universum gedomineerd door
deeltjes die haast geen interacties aangaan met wat voor substantie dan ook, be-
halve door middel van zwaartekracht, daarom noemen we ze ‘donker’. In het heel
vroege Universum konden gebieden met een relatief hoge dichtheid aan donkere
materie (ten opzichte van de gemiddelde dichtheid van het Universum) meer mate-
rie aantrekken en uiteindelijk ineenstorten tot structuren die we ‘halo’s’ noemen.
In deze theorie vormen kleinere structuren eerst, waarna deze met elkaar samen-
smelten en zo grotere halo’s vormen. De baryonische materie (in de vorm van gas)
volgt in het vroege Universum de verdeling van de donkere materie. Wanneer een
halo eenmaal is gevormd, heeft het gas erin de mogelijkheid af te koelen en sterren
te vormen. Op deze manier zijn de eerste sterrenstelsels gevormd.

Complexe en gedetailleerde simulaties die gebaseerd zijn op de koude donkere
materie theorie zijn in staat geweest om zelfs de meest verbazingwekkende astro-
nomische fenomenen van het Universum op grote schaal te reproduceren. Echter,
dezelfde theorie komt voor verscheidene lastige uitdagingen te staan als de voor-
spellingen van de modellen worden vergeleken met de waarnemingen op de schaal
van sterrenstelsels. De volgende figuren illustreren één van deze problemen.
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Links: Afbeelding van de donkere materie halo’s van de Melkweg en zijn satellieten in een

koude donkere materie simulatie (met dank aan Felix Stoehr). Rechts: Een schematische

weergave van de locatie van de satellietstelsels rondom de Melkweg (met dank aan James

Bullock).

Het linker figuur laat de verdeling van donkere materie zien rondom een groot
sterrenstelsel (in het midden van het figuur) dat veel gelijkenis vertoont met onze
Melkweg. De verdeling van de donkere materie satellietstelsels zoals voorspeld
door de simulatie is zichtbaar als kleine, lichte stippen rondom het grote sterren-
stelsel. Het rechter figuur is een 3D illustratie van de locatie van de ongeveer 20
satellietstelsels die tot dusverre ontdekt zijn. Een vergelijking van beide figuren
laat zien dat er veel meer satellietstelsels voorspeld zijn in de simulaties dan we in
werkelijkheid zien aan de hemel.

Dit proefschrift: De sterrenstelsels in de Lokale Groep in een kosmologisch
kader

Het onderwerp van dit proefschrift is een studie van de sterrenstelsels in de Lokale
Groep inclusief de Melkweg en zijn satellieten en het sterrenstelsel Andromeda. Ik
begin met de analyse van satellietstelsels in een donkere materie halo die waar-
schijnlijk veel gelijkenis vertoont met die van de Melkweg (Hoofdstuk 2). Eén van
de doelen van dit onderzoek is om een relatie te leggen tussen de donkere mate-
rie satellieten in de simulatie en de satellieten (en in het bijzonder hun donkere
materie halo’s) die we waarnemen rondom de Melkweg. Hebben de gesimuleerde
satellieten bijvoorbeeld vergelijkbare eigenschappen wat betreft locatie en kine-
matica met de satellieten van de Melkweg? De volgende stap die ik neem is om
deze donkere materie simulaties te combineren met fenomenologische formules
om ook de evolutie van de baryonen die bij de satellieten horen te kunnen volgen
(Hoofdstuk 3). De essentiële vragen die ik hierbij stel zijn: Waarom zien we maar
ongeveer 20 satellieten rond de Melkweg terwijl de simulaties voorspellen dat het
er zoveel meer moeten zijn? Welke fysische processen hebben een belangrijke rol
gespeeld en de satellieten gemaakt tot hoe we ze nu zien? In Hoofdstuk 4 ga ik
verder in op de dynamische eigenschappen van de satellieten in de modellen en
vergelijk ik hun massa in de binnenste regio’s met de informatie die we hebben
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over de massa in Melkweg satellieten uit recente waarnemingen. In Hoofdstuk 5
maak ik een schatting voor de totale massa in de Lokale Groep en de Melkweg aan
de hand van een simulatie van het Universum.

De vorming van het satellietsysteem van de Melkweg

Een opvallend gegeven van het systeem van de Melkweg satellieten (en mogelijk
ook van het systeem van satellieten rond Andromeda) is dat ze haast in een vlak
lijken te liggen. Dit is vreemd, omdat men in eerste instantie zou verwachten ze in
willekeurige richtingen in de ruimte te vinden.

In Hoofdstuk 2 hebben we een aantal bijzonder nauwkeurige kosmologische
donkere materie simulaties geanalyseerd om de dynamische eigenschappen van
satellietsystemen te bestuderen. De kleine donkere materie satellieten in de simu-
latie bleken vaak in groepen te bewegen. Eerder onderzoek had al aangetoond dat
clusters van sterrenstelsels samengesteld worden uit groepen van sterrenstelsels,
maar het was tot nu toe niet duidelijk of hetzelfde fenomeen zich ook voordeed op
kleinere schaal, namelijk dat van individuele sterrenstelsels. Dat de kleinere ster-
renstelsels in groepen bewegen is vooral duidelijk zichtbaar wanneer ze voor het
eerst in een baan om het grotere stelsel gaan bewegen. Later kan deze ruimtelijke
coherentie weer vernietigd worden als de groep van satellieten verspreid wordt
door het grote stelsel. Echter, uit het impulsmoment van de satellieten kan de
oorspronkelijke groepering nog steeds worden teruggevonden, ook al is de groep
lang geleden ingevallen (tot wel acht miljard jaar geleden). Omdat onze simulaties
laten zien dat ten minste 1/3 van de satellieten in groepen ingevallen is, lijkt dit
fenomeen vrij algemeen voorkomend te zijn. Het gevonden resultaat, dat kleinere
objecten in groepen invallen in het grotere stelsel, is belangrijk voor ons begrip
van de opvallende verspreiding van satellieten rondom ons sterrenstelsel.

De gelijkenissen en verschillen tussen de dwergstelsels van de Melkweg

Zoals gezegd zien we grote verschillen tussen de individuele eigenschappen van
de stelsels in de lokale groep terwijl ze ook verscheidene wetmatigheden en an-
dere karakteristieken gemeen hebben. Een interessante vraag is of al deze eigen-
schappen verwacht zijn en gereproduceerd kunnen worden door modellen die de
ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels nabootsen. In andere woorden, gegeven
de waargenomen eigenschappen van stelsels, welke astrofysische processen zijn
belangrijk geweest in hun vorming en evolutie?

In Hoofdstuk 3 proberen we de vorming en evolutie van satellieten rond de
Melkweg te ontrafelen. We gebruiken donkere materie simulaties van een halo
waarvan gedacht wordt dat deze lijkt op de Melkweg (dezelfde simulatie als ge-
bruikt in Hoofdstuk 2) en we koppelen deze simulaties met semi-analytische (fe-
nomenologische) modellen. De semi-analytische modellen die we gebruiken zijn
in eerder onderzoek toegepast om verscheidene fenomenen te verklaren (en te
voorspellen) die we zien op grotere schaal, maar zijn in slechts een paar gevallen
toegepast op de schaal van een enkel sterrenstelsel als de Melkweg en zijn satel-
lieten. Het is bemoedigend om te zien dat de gemodelleerde satellieten veel van de
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eigenschappen van de satellieten rond de Melkweg weten te reproduceren, hoewel
de gebruikte formules wel enige (fysisch gemotiveerde) aanpassingen vergden.

Recentelijk gemeten snelheden van de satellieten rond de Melkweg geven aan
dat de massa in donkere materie voor hen allemaal hetzelfde zou kunnen zijn. Dit is
zeer opmerkelijk, omdat de satellieten een grote spreiding in helderheid laten zien.
Wij hebben in Hoofdstuk 4 getest of onze modellen voor de vorming van sterren-
stelsels ook een dergelijke eenduidige massa kunnen produceren. We vinden dat
dit inderdaad mogelijk is, en dat het wordt veroorzaakt doordat de gemodelleerde
satellieten geassocieerd worden met donkere materie halo’s waarin genoeg massa
aanwezig is om koeling door middel van waterstofatomen mogelijk te maken.

Het meten van de massa van de Lokale Groep en de Melkweg

De huidige kennis over de leeftijd van het Universum, afgeleid uit de eigenschap-
pen van de kosmische achtergrondstraling, de afstand tussen en de relatieve radia-
le snelheid van het sterrenstelsel Andromeda ten opzichte van de Melkweg kunnen
gebruikt worden om een schatting te maken van de massa van de Lokale Groep. Dit
idee werd oorspronkelijk naar voren gebracht door Kahn & Woltjer in 1959 en staat
bekend als het ‘Timing Argument’. Met de toenmalige metingen en enkele simpele
aannames concludeerden Kahn en Woltjer dat beide stelsels in de orde van 1012 M�
bevatten, veel meer dan de totale massa die we waarnemen in sterren en gas in de-
ze twee stelsels. In Hoofdstuk 5 gebruiken we paren van sterrenstelsels die lijken
op de Melkweg en Andromeda uit een hele grote kosmologische simulatie, bekend
als de Millennium Simulatie, om het Timing Argument te kalibreren. We vinden
dat de massa’s die afgeleid worden met behulp van het Timing Argument goed in
overeenstemming zijn met de totale hoeveelheid donkere materie in de paren in
onze simulatie. Omdat we in de simulatie een grote hoeveelheid paren sterrenstel-
sels tot onze beschikking hebben, hebben we de verdeling van de conversiefactor
tussen de massa zoals berekend door middel van het Timing Argument en de massa
direct uit de simulatie kunnen bepalen. Met behulp hiervan hebben we de massa
van de Lokale Groep met 95% zekerheid kunnen bepalen op 5.27× 1012 M�.
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