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Korte introductie over mij





Het plan voor vanavond





https://docs.google.com/file/d/1XXb6gC25Ai51Mfr2T1oYPz00LxTjfRN1/preview


De Melkweg is een relatief typisch sterrenstelsel!
● Hoe vormen sterrenstelsels?
● Fysica van het Universum
● Waar bestaat het Universum uit

Wat is de geschiedenis van ons, de aarde, de 
melkweg en het universum?



De Melkweg is een soort steen van Rosetta!

Verschillende componenten, met eigen karakteristieken



https://docs.google.com/file/d/16nN39QV_J5JzezrW6aeGEBWtL2y8LkO8/preview










Hoe werkt Gaia?

https://docs.google.com/file/d/1MpB88-NzSfar-E9P9znhJix9xRSXhLBx/preview


Hoe werkt Gaia?



Hoe werkt Gaia?

https://docs.google.com/file/d/1gGPrG2EGroWXVC-TqTaHGOlEHGbQHH2L/preview


http://www.youtube.com/watch?v=Jqaa8P2SE7w&t=10




“Samenvatting”









Verschillende Sterren

https://docs.google.com/file/d/1Y5W4PZ_FK1G9MEFxNDYv21ztzJqpIX3q/preview


Verschillende Sterren

Hoofdreeks
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Spectroscopie en ‘crossmatches’





Conclusie:
● Een ster houdt diens chemische vingerafdruk in de buitenste 

lagen het hele leven
● Oudere sterren kunnen gebruikt worden om het verleden te 

bestuderen



Intermezzo: Pristine Survey: Delven in de  Metaalarme Melkweg
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Starkenburg+17a

Calcium H&K absorptielijnen
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Geen metalen

Intermezzo: Pristine Survey: Delven in de  Metaalarme Melkweg



“Samenvatting en vooruitblik”

● Gaia observeert heel precies posities en bewegingen van sterren
○ Specifiek die in de Melkweg, een spiraalstelsel

● Spectroscopie vertelt ons over de oorsprong van de sterren
● Volgende vraag:

○ Hoe is de Melkweg gevormd?
○ Hoe gebruiken we Gaia en Spectroscopie precies om dit te onderzoeken?

● Achtergrond nodig:
○ Cosmologie





https://docs.google.com/file/d/16ho1_m4KYStuAWVkZynH046aWWRpqoDZ/preview


Zag de geschiedenis van de Melkweg er zo uit?
Auriga 
Simulaties

https://docs.google.com/file/d/1lfl39eMJtaUGzHKOZeBCxGirH6i-cw9H/preview


Galactische Archeologie! De halo van sterren is een schatkist aan 
substructuur in ruimte, dynamica, leeftijden en 
chemische samenstelling van de sterren.



De achtergrond is klaar, laten we resultaten bekijken!

● Substructuren en Bouwstenen
○ Energie-Hoekmoment als gereedschap
○ Theorie
○ Uitkomsten

■ Gaia Enceladus
■ Computeralgoritmische output

● Sterrenstromen
○ Waarom waardevol?
○ Jhelum

■ Substructuur in Sterrenstromen en hoe die ontstaat
○ Helmi-stromen

■ Weer een andere substructuur
○ C-19

● De dynamica van de schijf van de Melkweg



Merger (samensmelting):

https://docs.google.com/file/d/1yOHyqqB_z4pp_DJDnG5VCP4RWb2zWREw/preview




Behouden grootheden aan het begin
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Behouden grootheden na simulatie
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Behouden grootheden na GAIA error
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Snelheden

Energie-Hoekmoment

Helmi 2000



Wat vindt Gaia?

Helmi et al 2018



Lage snelheid (thin disk) Medium snelheid (thick disk) Hoge snelheid (halo)
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Babusiaux et al 
2018

Snelheid loodrecht op de disk:



Gaia-Enceladus
Een groot dwergsterrenstelsel ‘opgeslokt’ door de Melkweg



De laatste grote samensmelting met de Melkweg, 10Gyr geleden.

https://docs.google.com/file/d/1s8HFg0L6HOw-JgakfWPV6cFw9JEkeuUG/preview


De laatste grote samensmelting met de Melkweg, 10Gyr geleden.

Video: Emma Dodd

https://docs.google.com/file/d/15RZ484nBXAIfmYB6uHZqNRRSMQtk3wLj/preview


De laatste grote samensmelting met de Melkweg, 10Gyr geleden.

Video: Emma Dodd

https://docs.google.com/file/d/18W54MGAzMFsS0joRbyhgIVe1P5KuHKL9/preview


Een stamboom van de Melkweg bouwen aan de hand van 
dit soort karakterisaties van substructuur
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Gebruik van AI/Machine Learning (Clustering Algoritme)

Lovdal et al 
2021

Gaia DR2/eDR3



Hoekmoment

E
ne

rg
ie

Gebruik van AI/Machine Learning (Clustering Algoritme)

Lovdal et al 
2021

Gaia DR2/eDR3



Gebruik van AI/Machine Learning (Clustering Algoritme)

Dodd et al 2022

Gaia DR3



Koppelman + 
2019



Massari et al 2019

Stamboom van de 
Melkweg



“Samenvatting”

● We gebruiken behouden grootheden om substructuur in de sterrenhalo van 
de Melkweg

○ Dynamisch: Energie, Hoekmoment, (Snelheden)
○ Chemisch: Metallicity en de verhoudingen van elementen

● We hebben al een aantal bouwstenen geïdentificeerd
○ Gaia Enceladus
○ Thamnos, Helmi streams, Sequoia

● Wat kunnen we nog meer met ‘sterrenstromen’?



Wat is een Sterrenstroom 
(Stellar Stream)

Video: Hanneke Woudenberg

https://docs.google.com/file/d/1RmGMAmZgB8mYQj14fWaAxv2pJ5Je4pHq/preview


Progenitors: Dwergstelsels of Bolvormige Sterrenhopen





Nu kijken we vanuit het oogpunt van de stroom zelf

Video: Sergey Koposov

https://docs.google.com/file/d/1e_MStBulJpNNPBHMMDKwJrvtx2U1KK96/preview


Meerdere stromen van bolvormige hopen

Video: Sergey Koposov

http://www.youtube.com/watch?v=CcE0gMyTbZY


Hoeveel stromen zien we? Kupper et al 2015



Hoeveel stromen zien we?



3-10 kpc 10-30 kpc

Beter kijken naar Streamfinder:



Streamfinder en PRISTINE
10-30 kpc

Martin, Starkenburg, 
Viswanathan + 2022



Wat is nu zo handig aan stromen?



Koposov + 



Korte achtergrond: Donkere Materie



Stromen kunnen iets over Donkere Materie zeggen!
Bonaca, Boylan-Kolchin



Orphan

GD-1

Pal-5

Bonaca+ 18
Koposov+ 19
Belokurov+ 20
Koposov+ 22

http://www.youtube.com/watch?v=uQVv_Sfxx5E&t=4


“Samenvatting” Sterrenstromen

● Sterrenstromen ontstaan door dwergstelsels of bolvormige hopen die door 
getijdenkrachten uiteenrijten op hun baan rond de melkweg

● Nuttig:
○ Modellen maken van de Melkweg
○ Leren over Donkere Materie
○ Bouwstenen van de Melkweg

■ Lengte vertelt over leeftijd
■ Baan vertelt over oorsprong
■ Breedte vertelt over het soort object dat de stroom was



Nieuw resultaat 1: Jhelum is nog vreemder!

Koop, Woudenberg + 22



Jhelum model uit simulatie zonder interacties



https://docs.google.com/file/d/1MV-XfNP4P9M1_4EubHBbdobFLKGnvu3z/preview


Verschillende morfologieen zijn 
mogelijk door een interactie



Wat zit er precies achter?



Meer voorbeelden van stromen die door zichtbare 
satellieten zijn beïnvloed

Orphan

ATLAS - AU

http://www.youtube.com/watch?v=GjZJYEQQZXU
http://www.youtube.com/watch?v=sBKpwQR7JJQ


Meer voorbeelden van stromen die door zichtbare 
satellieten zijn beïnvloed

Sagittarius zelf! Vasiliev + 19



“Samenvatting” Stromen

● Jhelum is een interessant voorbeeld van een stroom door de gekke 
morfologie

○ Door interactie met Sagittarius
● Andere voorbeelden van stromen met gaten of een knik zijn bekend

○ Interactie met Donkere Materie of een satelliet van de Melkweg
● Met al die beweging en interacties tussen dingen, kloppen onze mooie 

simpele modellen nog wel?
○ Die zijn vaak tijdsonafhankelijk
○ En symmetrisch



De Melkweg is momenteel in verandering! Sagittarius:



http://www.youtube.com/watch?v=i2gR72eXbok


http://www.youtube.com/watch?v=ClAZDPWs9dY


En de Magellaanse wolk!

http://www.youtube.com/watch?v=bvcFHSJTJHU


In simulaties zie je ook deze asymmetrieen
FIRE 
Simulaties

https://docs.google.com/file/d/1oam51M7HiVVS6LdSYnrrUXHvwK-k1tkn/preview


Rotatiesnelheid en verticale snelheid Schijf niet gelijk 
boven en onder de schijf!

Gaia Collaboration + 20



Actueel Onderzoek

● Asymmetrieen en betere modellen om die te beschrijven
● Tijdsafhankelijkheid in modellen
● Meer bouwstenen van de Melkweg ontdekken

○ Gaia-Enceladus
○ Helmi stromen
○ Anderen?

● Verdere Gaia data releases
● Spectroscopische aanvullende data (WEAVE, 4MOST)



Conclusies

● De melkweg is een perfecte, dichtbije omgeving om kosmologisch onderzoek 
te doen

○ Wat zijn de bouwstenen, hoe is de Melkweg gevormd?
■ Galactische Archeologie

● Gaia helpt daar enorm bij
○ Gaia-Enceladus ontdekt als meest recente zware ‘merger’

■ Aan de hand van behouden grootheden
● Hoekmoment, Energie
● Chemie

○ Veel sterrenstromen met substructuren
■ Door donkere materie?
■ Door andere interacties?

● De Melkweg is momenteel nog steeds in verandering
○ Sagittarius is nu aan het mergen
○ LMC komt steeds dichterbij en heeft invloed op de dynamica
○ Schijf is niet symmetrisch



getalvanhetjaar.nl


