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Nederlandse Samenvatting

Motivatie
Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Neutraal waterstof (H I) zendt
fotonen uit op een golflengte van 21 cm. Deze emissie werd in 1951 voor het eerst gede-
tecteerd in onze Melkweg (Ewen & Purcell 1951; Muller & Oort 1951). Twee jaar later
werd de eerste H I emissie buiten onze melkweg waargenomen (Kerr & Hindman 1953).
Sindsdien hebben radiotelescopen duizenden objecten buiten onze Melkweg geobserveerd
op de 21 cm lĳn. Omdat, voor een waterstofatoom, de kans dat een 21 cm foton wordt
geproduceerd heel klein is en omdat moderne radiotelescopen nog steeds een beperkte
gevoeligheid hebben, is de meeste hedendaagse kennis van het heelal gebaseerd op licht
afkomstig van sterren. De H I waarnemingen bestrĳken daarom slechts het nabĳe heelal.

De eerste H I waarnemingen werden gedaan van sterrenstelsels die ook al in het zicht-
bare licht geobserveerd waren. In 1977 verrichtte Shostak de eerste “blinde” zoektocht
naar sterrenstelsels aan de hand van het detecteren van het H I signaal in plaats van het
sterlicht (Shostak 1977). Het opmerkelĳke resultaat van deze zoektocht was de detectie
van slechts één nieuw object, van (waarschĳnlĳk) galactische oorsprong. In de laatste 30
jaar zĳn meerdere blinde zoektochten verricht in de 21 cm lĳn, waardoor het aantal in
H I gedetecteerde objecten is opgelopen tot ongeveer 6000. Echter, de H I zoektochten
hebben niet geleid tot een verandering van het hedendaagse beeld aangaande de verde-
ling van H I, afgeleid van stelsels die eerst op zichtbare golflengtes zĳn waargenomen. De
populatie van de in H I gedetecteerde stelsels is in feite dezelfde als die van stelsels die in
het zichtbare licht zĳn gevonden, gewogen naar laat-type stelsels (Zwaan et al. 2005b).
De ruimtelĳke verdeling van de in H I gedetecteerde stelsels komt overeen met die van
de in het zichtbare licht gedetecteerde stelsels (Zwaan et al. 2005b), met een mate van
clustering die iets lager ligt bĳ in het H I gedetecteerd stelsels (Ryan-Weber 2006).

Als we de optische en de H I eigenschappen van stelsels vergelĳken, blĳkt dat de H I
massa-lichtkracht verhouding toeneemt voor minder heldere stelsels (Warren et al. 2006).
De minst heldere stelsels blĳken niet in staat geweest te zĳn hun gas in sterren om te
zetten, wat een verklaring zou kunnen zĳn voor hun hoge massa-lichtkracht verhoudingen.
Dit duidt op de mogelĳkheid van het bestaan van “donkere stelsels”, waarin geen enkele
stervorming heeft plaatsgevonden (Trentham et al. 2001). Echter, mochten deze donkere
stelsels over H I beschikken, dan zou hun bestaan middels blinde zoektochten van H I
kunnen worden afgeleid. De hypothese van het bestaan van donkere (H I rĳke) stelsels
kan gedeeltelĳk een oplossing vormen voor het probleem van de “verdwenen satellieten”.
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Dit is een van de voornaamste discrepanties van het standaard kosmologische model met
de waarnemingen: een (tenminste een factor 10) groter aantal kleine, donkere materie
halo’s wordt door de modellen voorspeld dan dat er door waarnemingen op zichtbare
golflengtes gevonden worden (Klypin et al. 1999).

Volgens de hedendaagse geaccepteerde CDM (Cold Dark Matter) kosmologiemodellen
onstaan verdichtingen uit Gaussische fluctuaties in de vroege materieverdeling wannneer
deze samentrekt onder invloed van de zwaartekracht. Halo’s van donkere materie groeien
hiërarchisch door onderlinge versmelting en accretie van kleinere halo’s (White & Rees
1978). In dit raamwerk vormen stelsels door koeling van baryonen die zich binnen de
donkere materie halo begeven. Verscheidene fysische processen – UV-straling, supernovae
uitbarstingen en -winden (zie Read et al. 2006 voor een recente discussie omtrent deze
onderwerpen), kunnen het gas uit de halo’s verwĳderen, zodat halo’s donker blĳven.
Echter, een enkele theorie voorspelt dat als het hoekmoment van stelsels behouden is,
het koelen van het gas en het vormen van sterren wordt tegengegaan (Verde et al. 2002).
De aard van de baryonische materie binnen de halo’s (en H I hoeveelheid) zal dan niet
veranderen.

Tot nu toe zĳn blinde H I zoektochten niet in staat geweest de hypothetische verdeling
van donkere stelsels waar te nemen. Er zĳn geen (of ten hoogste zeer weinig) geïsoleerde
H I wolken gevonden zonder sporen die duiden op het bestaan van sterren (Zwaan et al.
2005b). Nog steeds zĳn de bestaande H I zoektochten slechts volledig voor H I massa’s
die overeenkomen met die van spiraalstelsels, met slechts een handvol detecties van H I
massa’s lager dan 108 M�. Anderzĳds is een populatie hoge snelheidswolken (HVCs)
ontdekt rond het eigen Melkwegstelsels (Wakker & van Woerden 1991; Braun & Burton
2000; de Heĳ et al. 2002). Geen van deze HVCs is ook in het zichtbare licht gedetecteerd
en hun oorsprong – zĳn ze onstaan binnen of buiten het Melkwegstelsel – is, met uitzon-
dering van de grootsten, nog steeds onbekend. Omdat ook hun afstanden onbekend zĳn,
geldt dit eveneens voor de H I massa van HVCs. Voor de klasse van compacte, geïsoleerde
HVCs (CHVCs) wordt een bovengrens van een aantal 104 M� vermoed (Westmeier et al.
2005).

Het verschil in waargenomen H I massa’s tussen de HVCs en de stelsels met de laag-
ste H I massa, wordt veroorzaakt door de beperkte gevoeligheid van de huidige radio-
teleskopen. Om uitsluitsel te geven over de vraag of een aanzienlĳke populatie gasrĳke
stelsels van lage helderheid én lage oppervlaktehelderheid (zogenaamde LSB-stelsels) of
zelfs geheel donkere stelsels bestaat, is het noodzakelĳk om lagere H I massa’s te kunnen
detecteren dan in voorgaande zoektochten.

Wetenschappelĳk onderzoek in dit proefschrift
Methoden
Gedreven door hierbovengenoemde motivatie werd een nieuwe blinde zoektocht opgezet,
waarbĳ objecten met een H I massa lager dan 108 M�, tot aan 106 M�, gedetecteerd
kunnen worden. Het gebied van deze zoektocht omvat de Canes Venatici (CVn) groepen
van sterrenstelsels, waarvan bekend is dat zich hierin dwergstelsels (Binggeli et al. 1990)
en H I rĳke stelsels (Kraan-Korteweg et al. 1999) bevinden. Deze zoektocht werd uitge-
voerd met de Westerbork Synthese Radio Teleskoop (WSRT), waardoor het een van de
weinige blinde H I zoektochten is die buiten onze Melkweg met een synthese teleskoop is
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verricht. In totaal heeft deze blinde H I zoektocht 60 waarnemingen van elk 12 uur opge-
leverd, verspreid over 3 periodes in 3 jaar. Enkele van deze objecten met de laagste H I
massa zĳn nader bestudeerd. In het kader van een vervolgprogramma werden bovendien
10 extra 12-uurs waarneemingen met de WSRT en 4 nachten van goede fotometrische
kwaliteit met de “Wide Field Camera” op de Isaac Newton Telescope uitgevoerd. Voor
alle stelsels in de zoektocht die gedetecteerd werden hebben we, middels de publieke-
lĳk toegankelĳke Sloan Digital Sky Survey (York et al. 2000), fotometrische gegevens
verkregen.

Samenvatting van de belangrĳkste resultaten
De uitkomsten van dit wetenschappelĳke onderzoek kunnen onderverdeeld worden in drie
hoofdpunten. We vatten deze hieronder kort samen.

• Een inventarisatie van objecten met H I massa in het bereik van ongeveer 106 M�
tot 108 M�

De zoektocht die we hebben uitgevoerd – the WSRT CVn survey – is gebruikt voor
het zoeken naar H I objecten in een gebied van 86 vierkante graden en een bereik
in verwĳderingssnelheid van -450 km s−1tot ongeveer 1330 km s−1. De zoektocht
was geslaagd wat betreft het vinden van stelsels met lage H I massa: 37% van de
gedetecteerde objecten hebben een H I massa kleiner dan 108 M�, en circa 86%
van alle gedetecteerde stelsels hebben lĳnbreedtes die kleiner zĳn dan 130 km s−1.
We vinden geen volledig geïsoleerde, zelf-graviterende gaswolken zonder sterlicht.

• De H I massa functie
De H I massa functie (H IMF) geeft de ruimtelĳke dichtheid (in aantallen) weer
van stelsels als functie van hun H I massa. Deze wordt goed benaderd door de
zogenoemde Schechter functie, die er als volgt uitziet:

φ(MHI) =
dN

d log(MHI)
= ln(10)φ∗

(
MHI

M∗
HI

)α+1

exp
(
−MHI

M∗
HI

)
. (6.1)

De parameter α is de richtingscoefficient aan de lage H I massa kant van de functie.
M∗

HI is het karakteristieke ombuigpunt en φ∗ is de normalisatiefactor.
70 detecties van de WSRT CVn zoektocht zĳn gebruikt om de H IMF te bepalen. De
richtingscoefficient van de WSRT CVn zoektocht H IMF is α = −1.17, significant
tot aan massa’s van 106.4 M�. Vergeleken met eerdere H IMF bepalingen is dit de
laagste H I massa die bereikt is.
De richtingscoefficient van de H IMF is vooral gevoelig voor de keus in de onder-
verdeling van deze gegevens (d.w.z. de gebrekkige statistiek veroorzaakt door de
lage aantallen in de onderverdeling), en minder gevoelig voor de onzekerheid in de
bepaalde parameters. In alle gevallen geldt dat de richtingscoefficent kleiner is dan
de analytische bepaalde richtingscoefficient van -1.8 voor de halo massa functie die
voorspeld wordt door de CDM kosmologiemodellen (Press & Schechter 1974).

• Een vergelĳking tussen de eigenschappen van objecten met de laagste H I massa
(en/of de smalste lĳnen) en objecten met grotere H I massa (en/of bredere lĳnen).



238

Gebruikmakend van de opnames in het zichtbare licht en de H I eigenschappen van
de stelsels, concluderen we dat stelsels met de laagste H I massa tegelĳkertĳd de
zwakste stelsels zĳn in het zichtbare licht en de kleinste optische diameters hebben.
In het algemeen hebben stelsels met de laagste H I massa ook de grootste H I massa-
lichtkracht en baryonische massa-lichtkracht verhoudingen. Hun totale gasfractie,
Mgas/Mbar, is verdeeld tussen 0% en 100% en hun g − r kleuren vullen hetzelfde
bereik als alle stelsels met andere H I massa. De Tully-Fisher (TF) en baryonische
TF (BTF) relaties doen vermoeden dat zelfs bĳ stelsels met de smalste lĳnprofilen
deze overeenkomen met de (B)TF relaties van snel roterende en heldere stelsels,
hoewel de spreiding in the (B)TF relatie aanzienlĳk is. Onze resultaten zĳn niet in
overeenstemming met het idee van één relatief grotere verwĳdering van baryonisch
gas in de lage massa stelsels in vergelĳking met de hogere massa stelsels.




