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Nederlandse Samenvatting

Als je ooit hebt genoten van het staren naar de sterren dan heb je waarschijnlijk
gemerkt dat elk jaar de patronen van de sterren aan de hemel zichzelf herhalen

met een verbazingwekkende precisie. Kijk vanavond naar de hemel en je zult,
aangenomen dat je je niet ergens anders op de wereld bevindt, over ongeveer 365
dagen precies dezelfde sterrenbeelden aan de hemel zien. Dit feit was al in de
oudheid waargenomen. Door verschillende groepen sterren een naam te geven en
hun positie aan de hemel waar te nemen, konden onze voorouders bepalen wanneer
het het juiste seizoen was om te zaaien en te oogsten. Ook hielp (en helpt) het
de zeemannen hun schepen te navigeren midden op zee. Als een gevolg hiervan
hebben wij een statisch beeld gevormd van de verdeling van de sterren aan de
hemel, en zelfs in het hele Heelal. Echter, het Heelal is verre van statisch; de
sterren die we elke dag zien, bewegen ten opzichte van ons met een hele hoge
snelheid, soms zelfs sneller dan de geluidssnelheid hier op aarde. De reden waarom
wij deze bewegingen niet waarnemen is dat deze sterren zo verschrikkelijk ver
weg staan. Het leven van een mens is te kort om met het blote oog hun relatieve
verschuivingen aan de hemel te zien.

Rond 1850 ontdekten astronomen dat sterren niet altijd alleen bewegen, maar
soms ook in groepen. Soms verschijnen deze groepen duidelijk aan de hemel,
meestal echter niet (Figuur 1). Als we dus verschillende leden van zo’n groep
willen onderscheiden van hun naburige sterren, is het nodig om de snelheden te
meten van alle sterren in een specifiek deel van de hemel. De sterren in de bewe-
gende groep zullen alle dezelfde snelheid en bewegingsrichting hebben. Kinema-
tisch samenhangende groepen kunnen voortkomen uit een scala van verschillende
fysische processen. Met name, zoals ik hieronder verder zal uitleggen, de fossiele
overblijfselen van satelliet-stelsels die lang geleden door de Melkweg zijn opgeno-
men, zullen te herkennen zijn als bewegende groepen of stromen. Deze stromen
zijn met name interessant, omdat we door hun eigenschappen te bestuderen meer
leren over hoe de Melkweg is gevormd.

Het huidig populaire kosmologische model dat bekend staat als het "Hiërarchi-
sche paradigma"voorspelt dat sterrenstelsels zoals onze eigen Melkweg worden
gevormd door de samensmelting van kleinere systemen die samenkomen door de
aanhoudende aantrekking van de zwaartekracht. Wanneer een kleiner stelsel (een
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Figuur 1: Boven: De gele punten duiden de posities (i.e. Galactische latitude b
en longitude l) van ongeveer 55.000 sterren aan, zoals die zijn waargenomen met
de astrometrische satelliet Hipparcos. De kleur codering van de punten duiden
sterren aan die leden zijn van verschillende bewegende groepen. De lengte en
richting van de lijnen tonen de verplaatsing van de groepen in de komende 500.000

jaar. Onder: Leden van een groep geplaatst op een kaart van het Galactische gas
en stof (Inter Stellair Medium). Credits: Jos de Bruijne (see de Zeeuw P. T., et al.,
1999, AJ, 117, 354).

satelliet) zich rond de Melkweg beweegt dan kunnen de sterren in dit stelsel sterke
krachten voelen die kunnen leiden tot het los maken van deze sterren. Deze krach-
ten zijn van vergelijkbare oorsprong als de krachten die de getijden veroorzaken,
namelijk de gravitationele aantrekkingskracht van de Aarde en de Maan. De getijde
kracht die een satelliet-stelsel ondergaat terwijl hij samensmelt met de Melkweg
zal zijn vorm verstoren en uiteindelijk leiden tot twee uitgestrekte structuren die
bekend staan als getijdestromen of stellaire stromen (Figuur 2). De sterren in de
stroom zullen voornamelijk op dezelfde baan bewegen als de baan van de oorspron-
kelijke satelliet. Met het verstrijken van de tijd worden de stromen verder uitgerekt
en kunnen ze elkaar zelfs kruisen.

Als het hiërarchische paradigma correct is dan moet de Melkweg zijn samenge-
smolten met meerdere satellieten gedurende zijn evolutie, waarvan elke van deze
satellieten meerdere stellaire stromen achter laat. Omdat elke samengesmolten
satelliet zijn eigen karakteristieke baan heeft, kan de superpositie van al dit puin
een sferische component creëren. Daarom wordt verondersteld dat de stellaire
halo van de Melkweg, en ook de dikke schijf, reservoirs zijn van overgebleven puin
van samengesmolten satellieten. Met name een volume rond de Zon zou door vele
honderden van deze stellaire stromen, fossielen van de verstoorde satellieten, moe-
ten worden doorkruist. De kwantificatie en karakterisatie van deze stromen in de
buurt van de Zon zullen zodoende cruciale tests leveren voor dit paradigma. Bo-
vendien zullen deze tests de mogelijkheid geven om de formatie geschiedenis van
onze Melkweg te bestuderen.
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Figuur 2: Linker paneel: Beeld van een stellaire getijde-stroom rond het spiraal
stelsel NGC 5907 waargenomen met een amateur robot telescoop in de bergen van
New Mexico Credit: R. Jay Gabany. Rechter paneel: Artistieke impressie van de
satelliet stelsels die samensmelten en worden verstoord door de Melkweg. Credit:
Steven R. Majewski.

Echter, de identificatie van deze dichtbij staande stellaire stromen kan erg las-
tig zijn. Dit komt doordat de sterren in een stroom met de tijd langzaam van elkaar
weg drijven, waardoor de stroom breder wordt en uiteindelijk te verspreid raakt
om nog te worden herkend in de fysische ruimte. Niettemin kan dit probleem wor-
den vermeden als men de snelheden van deze sterren kent. De basis van dit idee
kan simpel worden uitgelegd met de volgende analogie: Laat ons een voorstelling
maken van een race die plaatsvindt op een gesloten circuit. Wanneer de race start
staan alle renners samen aan de start en bezetten maar een klein deel van het cir-
cuit. Een snapshot even later genomen zou genoeg zijn om te bepalen wie leidt en
wie achter op loopt. Met het verstrijken van de tijd strekt de groep renners zich
steeds verder uit over het circuit en uiteindelijk, door hun verschillende snelheden,
zullen de snelste renners de langzaamste inhalen. Tijdens de race kan dit meerdere
malen voorkomen en als een gevolg daarvan zullen we op een specifiek gedeelte
van het circuit renners hebben die een verschillend aantal rondes hebben afgelegd.
Hoe kunnen we de leiders onderscheiden van de renners in de staart? Eén moge-
lijkheid is om hun snelheden te meten. Ondanks dat alle renners heel goed zijn
"gemengdïn de ruimte zullen de renners die voor de leiding vechten opvallen door
hun hoge snelheden vergeleken met de langzamere renners achterin.

Hetzelfde basis principe kan worden toegepast om stellaire stromen die van één
samengesmolten satelliet komen te herkennen. Sterren van één gegeven stroom
worden verwacht te groeperen in de snelheidsruimte. De verschillende stelsels
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waarmee onze Melkweg waarschijnlijk is samengesmolten zullen alle stellaire stro-
men creëren maar op een variéteit van verschillende banen. Daarom is het on-
ontbeerlijk om grote catalogi van sterren te hebben die niet alleen de posities aan
de hemel van de sterren bevatten maar ook hun snelheden, zodat de verschillende
stromen kunnen worden onderscheiden. Dit is met name belangrijk voor de meest
oude stromen, waarvan wordt verwacht dat ze volledig zijn gemixt in de ruimte.
Echter, het verkrijgen van precieze stellaire snelheden is een grote technische uit-
daging en enkel heden ten dage komen zulke grote catalogi beschikbaar. Bijzonder
belangrijk in deze ontwikkeling zal de in 2012 geplande lancering zijn van een
astrometrische satelliet Gaia van het European Space Agency. Deze satelliet zal de
posities en snelheden van één miljard sterren in de Melkweg met een ongekende
precisie meten. Dankzij deze satelliet zullen we voor de eerste keer genoeg in-
formatie hebben om te proberen vast te leggen hoe de Melkweg is samen-gesteld.
Daarom is het nu de tijd om methodes te ontwikkelen (en bestaande te verbeteren)
die het puin van historische samensmeltingen kunnen identificeren. Daarbij is het
ook van belang robuuste voorspellingen te doen die kunnen worden vergeleken met
de komende data.

In dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van numerieke en analytische
methodes om de dynamische kenmerken en de tijdsevolutie van het puin dat komt
van de verschillende van samensmeltingen, te karakteriseren. Een groot deel van
dit proefschrift is gebaseerd op de analyse van numerieke simulaties waarmee het
mogelijk is om de formatie van stellaire halo’s te modelleren. Dankzij het gebruik
van simulaties met verschillende niveaus van complexiteit hebben we de invloed
van verschillende fysische mechanismen op de uiteindelijke verdeling van het puin
in relatief kleine ruimtes, zoals de omgeving van onze Zon, kunnen karakteriseren.
We hebben ook nieuwe methodes en technieken ontwikkeld om fossiele signaturen
van satellieten die zeer lang geleden zijn samengesmolten en verstoord te identifi-
ceren en karakteriseren.

Numerieke N -body simulaties zijn een zeer veel gebruikt en krachtig stuk ge-
reedschap in de moderne sterrenkunde en met name in de bestudering van de
dynamica van sterrenstelsels. Een N -body simulatie is een computer-simulatie van
een dynamisch systeem van deeltjes die evolueren onder de invloed van de fysi-
sche krachten zoals zwaartekracht. Echter, in hoeverre een N -body kan worden
gezien als een waarheidsgetrouwe representatie van een dynamisch systeem is al
jaren een onderwerp van discussie. Voorgaande studies hebben gesuggereerd dat
N -body simulaties inherent chaotisch zijn. Wat bedoelen we met de term chaos?
Wanneer een zeer kleine verandering in de positie en/of de snelheid van een deel-
tje leidt tot een zeer grote verandering in zijn baan wordt het deeltje verondersteld
chaotisch te zijn. Eén van de gevolgen van dit gedrag is een zeer snelle exponen-
tiële divergentie in de (fase) ruimte van deeltjes die oorspronkelijk zeer dicht bij
elkaar waren. Verrassend genoeg liet deze divergentie zich al binnen zeer korte
tijd zien, zelfs in systemen waarvan bekend is dat ze niet chaotisch zijn (i.e. inte-
greerbare systemen), onafhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de simulatie
is opgezet. In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift laten we analytisch zien dat on-
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Figuur 3: Twee voorbeelden van Melkweg-achtige stellaire halo’s verkregen door
een kosmologische simulatie. De gekleurde punten stellen de distributie van de
aangegroeide sterren in de halo van elk stelsel voor. In beide voorbeelden zien
we een grote hoeveelheid aan stellaire stromen , de signaturen van oude zowel als
huidige samensmeltingen. Credit: Andrew Cooper en de Aquarius groep, Cooper
A. P., et al., 2010, MNRAS, 406, 744.

der bepaalde omstandigheden deeltjes, die oorspronkelijk zeer dicht bij elkaar zijn,
zelfs in niet chaotische dynamische systemen zeer snel kunnen beginnen te diver-
geren. Deze initiële overgang reflecteert een langzamere exponentïle divergentie
(zoals verwacht in niet-chaotische potentialen) gemoduleerd met de vorm van een
baan in de faseruimte. Daarom is een initiële extreem snelle divergentie van nabij-
gelegen banen niet noodzakelijk een manifestatie van chaos.

Zoals al eerder vermeld komt binnenkort met de komst van Gaia een zeer grote
en exacte catalogus van stellaire posities en snelheden beschikbaar. Het is daarom
logisch om ons af te vragen wat de beste manier is om samensmeltingspuin te ont-
dekken. De exacte vraag om te beantwoorden is eigenlijk wat de beste ruimte is
om naar stellaire stromen te zoeken, als ons doel is te ontdekken hoe de Melk-
weg is samengesteld. Om deze vraag te beantwoorden hebben we in Hoofdstuk 3
de evolutie van satelliet puin bestudeerd met behulp van N -body simulaties. Hier
vonden we dat baan-frequenties, i.e. de inversie van de tijd die het een ster kost
om één keer zijn baan af te leggen, een zeer passende ruimte voor deze taak de-
finiëren. In deze ruimte, vormen de deeltjes afkomstig van één satelliet die zich
nu in één specifiek deel van de Melkweg bevinden, zoals in de buurt van de Zon,
zeer duidelijk gedefiniëerde groepen, waarvan elke groep wordt geassocieerd met
een verschillende stroom. We vinden ook dat in deze ruimte de afstand tussen de
stromen van één satelliet kan worden gebruikt om de tijd te schatten waarop de
satelliet volledig werd verstoord door de Melkweg.

In Hoofdstuk 4 hebben we de kenmerken van het samensmeltingspuin, zoals dat
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binnenkort kan worden waargenomen door ESA’s Gaia missie, bestudeerd. Voor dit
doel hebben we de formatie van een Galactische stellaire halo, door het samen-
smelten van satelliet stelsels met een model van de Melkweg, gevolgd. Dit model is
relatief simpel omdat het de evolutie van de massa-distributie van de Melkweg (zo-
als kosmologisch verwacht) op een geïdealiseerde (analytische) manier meeneemt.
Door deze studie zijn we erachter gekomen dat- , zelfs na het meenemen van de
verwachte fouten die door Gaia worden geïntroduceerd op de posities en snelhe-
den van de sterren, een zeer grote hoeveelheid stellaire stromen kunnen worden
geïdentificeerd in de buurt van de Zon. Voor ons was het mogelijk om grofweg
50 procent van de verschillende satellieten die sterren hebben bijgedragen in de
“buurt van de Zon” te isoleren. Tevens was het voor 30 procent van hen mogelijk
om een schatting te maken van de tijd waarop ze volledig werden verstoord.

Tot slot hebben we in Hoofdstuk 5 een stel zeer krachtige en meer realistische
simulaties van het vormen van de Melkweg gebruikt om de uiteindelijke distributie
van aangegroeide sterren in de buurt van de Zon te bestuderen. Deze simulaties,
die de naam "kosmologisch"dragen, beginnen met de omstandigheden zoals die
waren kort na de geboorte van het Universum. Na het monsteren van de massa
distributie in een klein gebied van het Universum in deze vroege tijden met mil-
jarden deeltjes, evolueren deze simulaties zelf consistent en uitsluitend onder de
invloed van de zwaartekracht, tot de huidige tijd. Als een gevolg hiervan bevat de
uiteindelijke simulatie objecten die vergelijkbaar zijn in massa met onze Melkweg
en die tot in detail kunnen worden bestudeerd (Figuur 3). Deze simulaties modelle-
ren niet alle fysische processen die leiden tot de formatie van galactische objecten
(Dit gaat verder dan de huidige computers aankunnen), maar niettemin zijn ze erg
geschikt om de dynamica van aangroei en samensmeltingen van een systeem zoals
de Melkweg te bestuderen. We vinden dat zelfs in deze meer realistische simula-
ties de distributie van aangegroeide halo sterren zeer rijk is aan substructuur in
de vorm van stromen. Door de de hoeveelheid stromen in één van onze "Zonsbuur-
ten"te kwantificeren konden we voorspellen dat 2/3 van de aangegroeide sterren
nabij onze Zon zich zou moeten bevinden in waarneembare stromen.




