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Samenvatting

De structuur van het universum

Het zichtbare universum is samengesteld uit verscheidene componenten, waarvan
gas (voornamelijk waterstof) de meest eenvoudige en meest voorkomende compo-
nent is. Dit gas is verspreid in de ruimte, waar het wolken vormt die soms samen-
trekken door de onderlinge aantrekking tussen de atomen en moleculen als gevolg
van de zwaartekracht. Wanneer de dichtheid en druk in het centrum van de wolk
groot genoeg zijn, vinden er nucleaire fusiereacties plaats tussen de deeltjes, waarbij
grote hoeveelheden energie vrijkomen. Deze energie wordt uitgestraald in de vorm
van licht (straling). Door de druk die deze straling uitoefent, stopt de samentrekking
van de wolk en op dat moment is de wolk een ster geworden.
Tijdens het leven van een ster zetten de nucleaire reacties in het binnenste van die

ster dewaterstof om in ander elementen, zoals zuurstof en koolstof. Als de elementen
die deze reacties op gang houden opraken, kan de ster plotseling ineenstorten en een
grote explosie veroorzaken (die een supernova wordt genoemd). Door deze explosie
wordt de materie die is gevormd in de ster gemengd met het omringende gas,
waardoor nieuwe complexe moleculen en stofdeeltjes worden gevormd.
De zwaartekracht vormt niet alleen de sterren, maar houdt ze ook bij elkaar in

grote structuren die sterrenstelsels of melkwegstelselsworden genoemd. Zulke stelsels
kunnen tot wel 100 miljard sterren bevatten. De Melkweg, bijvoorbeeld, is het
stelsel waarin de zon en het zonnestelsel zich bevinden. Net zoals sterren, vormen
melkwegstelsels ook groepen van 50 tot 100 stelsels diemelkwegstelsel clustersworden
genoemd. De melkwegstelsels en clusters (en het gas verdeeld tussen de stelsels)
zijn verdeeld in het universum in een structuur die erg lijkt op schuim: de grote schaal
structuur, of ook wel het kosmisch web genoemd (zie Figuur 1).

Het elektromagnetische spectrum

Het licht dat we kunnen zien met onze ogen is slechts een klein deel van het hele zo-
geheten elektromagnetische spectrum. Licht is samengesteld uit elektromagnetische
golven, die vergelijkbaar zijn met de golven die je krijgt in een touw als je een van
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Figuur 1: Schematische illustratie van de structuur van het universum. Afbeelding A
toont een computersimulatie van de grote schaal structuur. Binnen deze structuur bevinden
zich de clusters van melkwegstelsel, weergegeven in afbeelding B met de cluster Abell 1689.
Afbeelding D toont Messier 51, een mooi voorbeeld van een melkwegstelsel. Dit soort stelsels
met spiraalarmen zit volmet stervormingsgebieden (die bestaan uit gas, sterren en stofwolken)
zoals het gebieddat isweergegeven inafbeeldingC.Als laatste toont afbeeldingEeen illustratie
zien van ons zonnestelsel, dat zich in één van de spiraalarmen van de Melkweg bevindt. Zie
Figuur 1 op pagina 150 voor een kleuren versie.
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Figuur 2: Het elektromagnetische spectrum Zie Figuur 2 op pagina 151 voor een kleuren
versie.

de uiteinden op en neer schudt. De elektromagnetische golven zijn verdeeld in zes
groepen op basis van hun golflengte: radio-, infrarood- (IR), zichtbare, ultraviolet-
(UV), röntgen-, en gammastraling (zie Figuur 2). Al deze verschillende soorten licht
komen we in het dagelijks leven tegen. Een goed voorbeeld daarvan is, uiteraard,
onze zon. Behalve zichtbaar licht, zendt de zon ook UV-straling uit, waar we bruin
van worden op het strand en IR-stralen, die we voelen als de warmte van de zon.
Radiogolven worden gebruikt door televisies en radio’s om gegevens te verzenden
en ontvangen. En röntgenstraling wordt bijvoorbeeld gebruikt in de geneeskunde
om de botten en weefsels in het lichaam te bekijken.

De hoeveelheid licht die eenmelkwegstelsel uitzendt bij verschillende golflengtes
is net als de voetafdruk van een dier: een unieke “handtekening” die we kunnen
gebruiken om verschillende soorten (of families) melkwegstelsels te onderscheiden.
Aangezien alle verschillende componenten van een melkwegstelsel ook hun eigen
“licht voetafdruk” hebben, kunnen waarnemingen van stelsels in verschillende golf-
lengtes ons helpen bij (i) het onderscheiden van de verschillende componenten, (ii)
het bepalen van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van die com-
ponenten en (iii) het begrijpen hoe deze componenten op elkaar inwerken. Figuur 3
illustreert dit door te laten zien hoe de Melkweg er uitziet bij verschillende golfleng-
tes. De afbeelding die gelabeld is met optical laat bijvoorbeeld zien hoe de Melkweg
eruit ziet in zichtbaar licht. Behalve sterren en heldere gaswolken (die verlicht wor-
den door de sterren), zijn er ook gebieden die helemaal donker zijn. Echter, als we
nu naar de infrarood afbeelding (infrared) kijken, zien we het omgekeerde: bijna alle
sterren zijn verdwenen en de donkere gebieden zijn ineens het erg helder geworden.
De reden hiervoor is dat deze donkere wolken bestaan uit stofdeeltjes die het zicht-
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Figuur 3: DeMelkwegwaargenomenbij verschillendegolflengtes. Vanbovennaar beneden
laten deze foto’s zien: straling van atomair waterstof, radio continuüm straling (synchrotron
straling), straling van moleculair waterstof, infraroodstraling, zichtbaar licht, röntgenstraling
en Gammastraling. Zie Figuur 3 op pagina 154 voor een kleuren versie.

bare licht van de sterren absorberen. Hierdoor warmt het stof op en straalt het de
opgevangen energie weer uit in de vorm van infraroodstraling.
Demeestewaarnemingen indit proefschrift zijnwaarnemingenvan radiostraling.

Deze straling heeft het voordeel dat ze niet wordt geabsorbeerd door stofwolken,
zodatwe rechtstreeks kunnen zienhoedemelkwegstelsels er uitzien. In het bijzonder
richten we ons op de zogeheten radio synchrotron straling, die wordt uitgezonden
door elektrisch geladen deeltjes (elektronen) die met extreem hoge snelheid door
het melkwegstelsel bewegen. Deze straling is in Figuur 3 aangegeven met radio
continuüm. De elektronen worden waarschijnlijk geproduceerd en versneld door de
schokken die vrijkomen bij een supernova explosie. De sterren die deze explosies
veroorzaken zijn dezelfde als degene die ook het stof verwarmen. Hierdoor laten
zowel de radio synchrotron als de infrarood straling zien waar in eenmelkwegstelsel
sterren worden gevormd. Dit is geı̈llustreerd in Figuur 3, die laat zien dat de heldere
gebieden in de radio continuüm straling (aangegeven met groen, geel en rood) en de
heldere, witte gebieden in het infrarood veel overeenkomsten hebben.

De studie van de vorming en evolutie van melkwegstelsels

Vanwegede immense ruimte tussenmelkwegstelsels is de bestemanier omafstanden
in het heelal uit te drukken de tijd die het licht van een melkwegstelsel nodig heeft
om ons te bereiken2. Deze afstanden worden uitgedrukt in lichtjaren, de afstand
die het licht in één jaar aflegt (meer dan 60 duizend keer de afstand van de aarde
tot de zon). Bijvoorbeeld: de afstand tot Andromeda (een van de dichtstbijzijnde

2De snelheid van het licht is de hoogst mogelijke snelheid in het universum.
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melkwegstelsels) is 2,5 miljoen lichtjaar. Doordat het licht er zo lang over doet om
ons te bereiken, zien we melkwegstelsels niet zoals ze nu zijn, maar zoals ze er
vele jaren geleden uitzagen. Dus door te bestuderen hoe de eigenschappen van
melkwegstelsels veranderen met de afstand, kunnen we zien hoe melkwegstelsels
zijn geëvolueerd tussen het moment dat ze voor het eerst verschenen in het heelal en
nu.
Afhankelijk van de eigenschap van melkwegstelsels die we willen bestuderen en

de golflengte waarbij we ze waarnemen, zijn melkwegstelsels ingedeeld in een groot
aantal verschillende “families”. Het gevolg is dat twee stelsels die bijvoorbeeld tot
dezelfde familie behoren inhet zichtbare licht, tot tweeverschillende families behoren
bij radio golflengtes. Deze situatie wordt nog complexer doordat melkwegstelsels
ookkunnenbotsen enzich samenvoegen, zodat eengeheel nieuwstelsel ontstaat. Het
proberen te begrijpen hoe melkwegstelsels ontstaan, hoe de verschillende families
overlappen en hoe sommige families van melkwegstelsels evolueren in andere, is
een van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen binnen de moderne sterrenkunde
(en de belangrijkste motivatie van dit proefschrift).

Zwaartekrachtlenzen

Behalve het bijeenhouden van melkwegstelsels en clusters, kan de sterke zwaar-
tekracht van deze zware objecten de ruimte vervormen. Dit is te vergelijken met
een bowlingbal (het zware object) die op een trampoline (de ruimte) ligt (zoals
geı̈llustreerd in Figuur 4). In dit voorbeeld beweegt het licht zich over het oppervlak
van de trampoline en het is dus eenvoudig voor te stellen dat als het licht dicht langs
een zwaar object gaat de lichtstraal wordt afgebogen door de vervorming van de
ruimte.
Dit betekent dat als er zich eendergelijk zwaar object bevindt tussen ons en eenver

weg gelegen melkwegstelsel, dit object lichtstralen in onze richting kan “buigen” die
anders langs ons heen zouden zijn gegaan. Hierdoor werkt het zware object als een
enorm vergrootglas (een dergelijk object wordt dan een zwaartekrachtlens genoemd)
dat verscheidene vergrote en vervormde afbeeldingen van het achtergrondstelsel kan
produceren. In extreme gevallen zien de afbeeldingen er uit als lang gerekte objecten,
die zwaartekrachtbogen worden genoemd.
Een andere belangrijke eigenschap van deze meervoudige afbeeldingen is dat

het licht van elk van hen een ander traject volgt, met een andere lengte. Als de
achtergrondbron in helderheid verandert (als gevolg van een proces in de bron) zal
deze verandering niet in alle afbeeldingen tegelijkertijd te zien zijn. Het tijdsverschil
tussen de momenten waarop een verandering in verschillende afbeeldingen wordt
waargenomen wordt de tijdsvertraging genoemd. Afhankelijk van de zwaartekracht-
lens kan de tijdsvertraging enkele uren tot jaren duren.

Het werk in dit proefschrift

Dit proefschrift laat zien hoe sterke zwaartekrachtlenzen, waargenomen in radio
straling, kunnen worden gebruikt om informatie te krijgen over de interne structuur
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Figuur 4: Het effect van een zwaartekrachtlens. Door de aanwezigheid van een zwaar object
(de zwaartekrachtlens) tussendewaarnemer en eenmelkwegstelsel opde achtergrondworden
lichtstralen die normaal gesproken de waarnemer niet zouden bereiken (aangegeven met de
gestreepte pijlen), in de richting van de waarnemer afgebogen. Hierdoor ziet de waarnemer
verscheidene afbeeldingen van het stelsel (in dit voorbeeld twee), welke zijn vergroot en
vervormd.

van ver weg gelegen melkwegstelsels. Dit is op twee manieren gedaan: (i) door
het bestuderen van de lens van het zwaartekrachtlens systeem B1600 + 434 en (ii)
door het bestuderen van de meervoudige afbeeldingen van een ver weg gelegen
melkwegstelsel die worden geproduceerd door de cluster MS0451.6 − 0305.

De studie van de zwaartekrachtlens B1600+434

B1600+434 is een zwaartekrachtlensdie ontdekt is in 1995, waarin eenmelkwegstelsel
twee afbeeldingen van het centrale gedeelte van een achter gelegen stelsel produceert
(zie Figuur 2.1 op pagina 32).
Een eerdere studie van dit systeem in radiostraling vond aanwijzingen dat de

helderheid van één van de afbeeldingen snel varieerde gedurende een periode van
acht maanden in 1998. Aangezien de variaties alleen zijn waargenomen in één van
de afbeeldingen, lijken deze niet afkomstig te zijn van achtergrondbron, maar te
worden veroorzaakt door de zwaartekrachtlens. Een mogelijke verklaring voor dit
fenomeen isdat het gas inhet lens-stelsel (of indeMelkweg)de radiogolvenverstoort.
Een andere mogelijkheid is dat deze variaties het gevolg zijn van kleine objecten
in de buitenste gebieden van het lens-stelsel die zich gedragen als kleine, extra
zwaartekrachtlenzen. Deze laatste mogelijkheid is erg interessant, omdat dit zou
betekenen dat we, door het bestuderen van de helderheidsveranderingen, informatie
zouden kunnen krijgen over de structuur van de zwaartekrachtlens.
Voordat we proberen er achter te komen welk van de twee eerder genoemde

verklaringen de juiste is, is het belangrijk om te bevestigen dat de waargenomen
variaties echt zijn. Daarom is B1600 + 434 opnieuw bestudeerd gedurende drie peri-
odes van acht maanden tussen 1999 en 2002. De resultaten van deze waarnemingen
zijn gepresenteerd in het tweede hoofdstuk en laten zien dat de variaties in één van
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de afbeeldingen aanwezig zijn in alle periodes. Dit bevestigt dat iets in de zwaarte-
krachtlens de afbeeldingen beı̈nvloedt.

Een ander belangrijk resultaat van deze waarnemingen is dat we de meest nauw-
keurige tijdsvertraging tot nu toe hebben kunnen bepalen van dit systeem. Dit is een
cruciaal onderdeel van het proberen te verklaren van de waargenomen helderheids-
veranderingen.

Het gebruik van clusters van melkwegstelsels als natuurlĳke telescopen

Vanwege het vergrotende effect van zwaartekrachtlenzen kunnen clusters van melk-
wegstelsels gebruikt worden als natuurlijke telescopenwaarmeewe ver weg gelegen
objecten kunnen zien die te zwak zijn om waar te kunnen nemen met de huidige
telescopen.

Een geweldig voorbeeld is de cluster MS0451.6 − 0305, die verscheidene afbeel-
dingen in het zichtbare licht produceert die zich lijken te bevinden in een veel groter
gebied van infrarood straling. Van de afbeeldingen in zichtbaar licht wordt gedacht
dat ze van een systeem van drie botsende melkwegstelsels afkomstig zijn. Aange-
zien dergelijke botsingen tussen stelsels de vorming van grote hoeveelheden sterren
en stof kunnen veroorzaken, is het mogelijk dat de waargenomen infrarood straling
van dat stof afkomstig is. Als deze aanname correct is, zouden we gebruik kunnen
maken van het “vergrootglas effect” van clusters om de interne structuur van dit
interessante systeem nader te bestuderen.

Het probleem is echter dat de huidige instrumenten voor het waarnemen van in-
fraroodstraling vanverweggelegenmelkwegstelsels een veel lagere resolutie hebben
dan de telescopen voor zichtbaar licht. Het is dus mogelijk dat de infraroodstraling
afkomstig is van een ander stelsel en dat de grote afmeting van het infraroodgebied
niet veroorzaakt wordt door het feit dat de straling afkomstig is van drie stelsels,
maar dat het in werkelijkheid komt door de lage resolutie van de telescoop. Omdeze
vraag te beantwoorden is een deel van dit proefschrift (Hoofdstuk 3 en 4) gewijd aan
de studie van dit systeem met behulp van radiowaarnemingen. Zoals eerder ver-
meld, zijn radio afbeeldingen vergelijkbaar met infrarood afbeeldingen (beide laten
gebieden van stervorming zien), maar ze hebben het voordeel dat ze een veel hogere
resolutie hebben. Hierdoor kunnen radiowaarnemingen ons helpen bij het bepalen
of de meervoudige afbeeldingen in zichtbaar licht en de infraroodstraling afkomstig
zijn van dezelfde melkwegstelsels.

De resultaten van deze waarnemingen laten zien dat het grootste deel van de
infraroodstraling gerelateerd lijkt te zijn aan de meervoudige afbeeldingen die zijn
waargenomen in het zichtbare licht. Dit houdt in dat de hypothese van de drie bot-
sendemelkwegstelsels hoogstwaarschijnlijk correct is. We constateerden ook dat een
deel van de infrarood straling mogelijk afkomstig is van een ander melkwegstelsel.

De toekomst

Infrarood en radio waarnemingen van ver weg gelegen melkwegstelsels zullen bin-
nenkort een grote ontwikkeling ondergaan dankzij de bouw van betere telescopen.
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Een van deze instrumenten is ALMA3 die bestaat uit 66 onderling verbonden tele-
scopen die samen een grote telescoop vormen (een dergelijke telescoop wordt een
interferometer genoemd). Dit instrument, dat over twee of drie jaar in gebruik
zal worden genomen, zal waarnemingen met ongekende resolutie en gevoeligheid
mogelijk maken van ver weg gelegen stelsels in een golflengtegebied tussen het in-
frarood en radio. Aan de andere kant worden de bestaande radio interferometers
VLA4 enMERLIN5 op ditmoment geüpgrade, zodat ze onder andere zwakke stelsels
makkelijker waar kunnen nemen.
Met behulp van deze nieuwe instrumenten is het mogelijk andere systemen van

meervoudige afbeeldingen, zoals het systeem dat bestudeerd is in Hoofdstuk 4, waar
te nemen. Dit biedt de mogelijkheid informatie te krijgen over de algemene eigen-
schappen van deze familie van melkwegstelsels (de zogeheten submillimeter stelsels).
Om deze reden hebben we in Hoofdstuk 5 theoretische voorspellingen gedaan over
het aantal zwaartekrachtbogen dat wordt geproduceerd door deze familie van stel-
sels en dat kan worden waargenomen met toekomstige telescopen als ALMA, VLA
en MERLIN. In de toekomst zal het mogelijk zijn onze berekeningen te gebruiken
om optimale strategieën te ontwikkelen die een zo groot mogelijk aantal waarne-
mingen van zwaartekrachtbogen, geproduceerd door submillimeter stelsels, zullen
opleveren.

3Het acroniem ALMA komt van de Engelse naam: Atacama Large Millimeter Array.
4Het acroniem VLA komt van de Engelse naam: Very Large Array.
5MERLIN komt van het EngelseMulti-Element Radio Linked Interferometer Network.




