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Nederlandse Samenvatting

Gedeeltelijk gebaseerd op:
’Speurtocht naar de missende materie’, Zenit, januari 2009

In de sterrenkunde bestaat er inmiddels redelijk grote overeenstemming dat
96 procent van alle materie bestaat uit donkere materie en donkere energie
en dat slechts 4 procent bestaat uit atomen. Alles om ons heenis gemaakt
van atomen, al onze dagelijkse voorwerpen, wijzelf en de miljarden melk-
wegstelsels met ontelbare sterren om ons heen. Over deze 4 procent is echter
ook nog lang niet alles bekend, integendeel: het grootste deel van de atomen
is zoek, letterlijk spoorloos verdwenen in de ruimte.

Missende baryonen
Het heelal zet ons voor grote raadsels, omdat we van het grootste deel van de massa

eigenlijk geen idee hebben wat het zou kunnen zijn. Het wordtdonkere materie en donkere
energie genoemd, dit heeft niet zozeer betrekking op de kleur, maar op het feit dat we deze
materie niet direct kunnen zien en daarom als het ware in het duister tasten. De resterende
fractie, de materie die we wel kunnen zien worden baryonen genoemd.

Baryonen zijn protonen, neutronen en andere subatomaire deeltjes die normale atomen
vormen zoals waterstof, helium en andere, zwaardere elementen. Baryonen op hun beurt
vormen het interstellaire gas en stof waaruit sterren, manen en planeten ontstaan, maar ook
wij zelf zijn van baryonen gemaakt. Melkwegstelsels en clusters van stelsels zijn de meest
massieve objecten in ons heelal. Normaalgesproken zou je denken dat zich hier ook het
grootste deel van de massa bevindt, of dat hier de meeste baryonen zijn. Dit is echter niet
het geval, het grootste deel van de materie dat is ontstaan tijdens de Oerknal moeten we
elders zoeken, we weten alleen niet precies waar. Dit wordt het missende baryonen probleem
genoemd. Deze ontdekking, dat het grootste deel van de materie zoek is, werd pas tegen het
einde van de vorige eeuw gedaan en zorgde voor behoorlijk veel opschudding. Men dacht
altijd te weten waar de baryonen zich bevinden en als deze ineens zijn verdwenen, dan is dat
toch wel een erg ongemakkelijke gedachte.
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Figuur 8.1: Samenstelling van heet Heelal
volgens het huidige Kosmologische model.
(afbeelding: NASA/WMAP Science Team)

Geschiedenis van de baryonen
Baryonen zijn ruim 13 miljard jaar geleden ontstaan uit het intense stralingsveld na de

Oerknal gedurende een proces dat baryogenesis heet: vrij vertaald uit het Grieks betekent dit
de geboorte van baryonen. Hoe dit proces precies is gegaan isniet bekend, omdat dit ge-
beurde op een energieniveau dat we in een laboratorium niet kunnen nabootsen. De volgende
belangrijke gebeurtenis is het ontstaan van de lichtste atoomkernen, wat ook nucleosynthese
wordt genoemd, dit gebeurde letterlijk in de eerste seconden na de Oerknal. De natuurkunde
achter dit proces is wel bekend en een belangrijk resultaat is de bepaling van de gemiddelde
baryon-dichtheid in het universum. Het duurde nog ongeveer380.000 jaar voordat de eerste
neutrale atomen werden gevormd uit elektronen en lichte kernen, dit wordt ook de epoch of
recombination genoemd, tijdperk van recombinatie. Door deverdwijning van de elektronen
is het heelal transparant voor straling, deze eerste straling kunnen we nog steeds zien als de
Kosmische achtergrond straling. Metingen aan deze achtergrond straling door de Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe (WMAP) hebben de afgelopen jaren spectaculaire resultaten
opgeleverd, onder andere is de gemiddelde baryon dichtheidvan het universum opnieuw ge-
meten, maar ook de relatie tot niet baryonische materie (beter bekend als donkere materie) is
bepaald. Na de recombinatie ontstaan er steeds grotere dichtheid fluctuaties door een insta-
biel gravitatieveld. Uit deze fluctuaties ontstaan na ongeveer een miljard jaar de eerste kleine
melkwegstelsels. Na verloop van tijd ontstaan de grote stelsels en cluster die we vandaag om
ons heen zien, in ons lokale universum.

Lyman-alpha Forest
Deze eerste clusters in ons heelal zijn veel te ver weg om direct te kunnen waarnemen.

Toch hebben we een behoorlijk goed beeld verkregen door middel van simulaties en met be-
hulp van het Lyman-α forest. Het Lyman-α forest is een heel woud van absorptie verschijnse-
len die we kunnen waarnemen in de spectra van verre quasars. Deze absorptie lijnen worden
veroorzaakt door gaswolken langs de gezichtslijn naar de quasar. Tot het einde van de vorige
eeuw bestond er geen model die de oorsprong of distributie van de wolken beschreef. In de
laatste jaren hebben indrukwekkende simulaties en waarnemingen met hoge resolutie echter
voor een revolutie gezorgd. Er is indrukwekkend veel overeenkomst tussen de simulaties en
waarnemingen en het is nu breed geaccepteerd dat de Lyman-α absorptie lijnen veroorzaakt
worden door intergalactisch gas dat de verdeling van donkere materie volgt zoals gesimuleerd
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Figuur 8.2: Illustratie van de Ly-α forest: een
waarnemer kijkt naar een quasar op grote af-
stand. Neutraal waterstof tussen de waarne-
mer en de quasar produceert vele absorptie lij-
nen, die we Ly-α forest noemen. De figuur
toont een gezichtslijn door een kosmologische
simulatie en het gesimuleerde spectrum is ver-
geleken met een echt spectrum. De gelijkenis
tussen simulatie en echte waarneming is erg
groot, waardoor wordt aangenomen dat Ly-
α lijnen veroorzaakt worden door intergalak-
tisch gas dat verdeeld is zoals door de simula-
ties wordt beschreven. (afbeelding: Faucher-
Giguère et al. (2008), spectrum: M. Rauch)

in modellen. Volgens deze simulaties, die afmetingen hebben van vele miljoenen lichtjaren
vormen de donkere materie en baryonen een netwerk van vlakken en filamenten dat Kosmisch
Web wordt genoemd. Een absorptie lijn geeft de verdeling vanmaterie in een dimensie langs
de gezichtslijn waarlangs we waarnemen. Door naar vele van deze spectra te kijken is het
mogelijk om de gemiddelde dichtheid van baryonen in het heelal te bepalen.

Baryon dichtheid in het Locale Heelal
Zoals hierboven beschreven kan de dichtheid van baryonen inhet heelal op drie tijdstip-

pen worden gemeten. De eerste is tijdens de eerste seconden na de Oerknal, als er nog geen
enkele structuur bestaat, tijdens de nucleosynthese. Het tweede tijdstip is na ongeveer 380
duizend jaar tijdens het recombinatie tijdperk als de eerste atomen beginnen te ontstaan. Het
derde tijdstip om de dichtheid te bepalen is door gebruik te maken van het Lyman-α forest.
Deze manier kan gebruikt worden om de hoeveelheid baryonen in gevormde structuren te
bepalen tot ongeveer 6 miljard jaar geleden. Alle drie de manieren geven dezelfde waarde,
namelijk dat 4 procent van ons universum bestaat uit baryonen. Omdat deze dichtheid op
drie verschillende manieren is bepaald, op drie verschillende tijdstippen, lijkt deze waarde
correct.

Als we om ons heen kijken in het locale heelal, zien we structuren zoals ze eruit zien
sinds de Oerknal ruim 13 miljard jaar geleden. Nabijgelegenstelsels zijn op afstanden van
vele duizenden lichtjaren, maar dit is toch relatief dichtbij. Hierdoor kunnen we deze ob-
jecten in detail bestuderen met vele telescopen op nagenoegalle golflengten. Ongeveer een
decennium geleden werden alle baryonen in ons nabije universum geinventariseerd en dit
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Figuur 8.3: Voorbeeld van een numerieke simulatie die het Kosmisch Web weer-
geeft.(afbeelding: Cen & Ostriker)

leverde schokkende resultaten op: De massa van baryonen in stelsels is slechts een tiende
van de massa van enkele miljarden jaren geleden. Deze materie kan natuurlijk niet spoorloos
verdwenen zijn dus er werden opnieuw nauwkeurige studies uitgevoerd van alle massa in
stelsels groepen en clusters. De eerdere resultaten werdenechter alleen maar bevestigd, er
moest dus een oplossing bedacht worden.

Het was reeds bekend dat niet alle baryonen zich in stelsel bevinden en er waren detecties
van gas in clusters. In deze gevallen bevond de meerderheid van de baryonen zich zelfs in
dit intergalactische gas. Grote clusters van stelsels zijnechter zeer zeldzaam en normale
stelsel groepen hebben niet zo’n helder intergalactisch medium, dit cluster-gas kan dus niet
de oplossing zijn.

Kosmisch Web
Het mysterie leek in 2000 te zijn opgelost door Cen en Ostriker. Zij voerden een simulatie

uit die de evolutie van het heelal beschrijft tot aan vandaag. Ze ontdekten een kosmisch web
van filamenten. Het grootste deel van de baryonen bevindt zich in de ruimtes tussen de
stelsels, het Intergalactisch medium. Dit medium strekt zich uit van de buitenkant van onze
melkweg, tot aan de meest verre stelsels in het universum. Sinds de eerste ontdekking zijn er
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meerdere simulaties uitgevoerd door verschillende groepen en de resultaten onderschrijven
elkaar.

Modellen voorspellen dat de missende baryonen zich in vorm van gas bevinden in fila-
menten met hoge dichtheden, die groepen van stelsels en grote clusters met nog veel hogere
dichtheden verbinden.

Ongeveer 30% van het gas in het heelal is koel, met koel wordt in dit geval bedoeld
lager dan 100.000 graden Celcius. Koel is hier dus een relatief begrip, maar het is in ieder
geval een stuk kouder dan het gebied tussen 100 duizend en 10 miljoen graden Celcius, de
temperatuur van de filamenten waar ongeveer de helft van de missende baryonen zich zou
moeten bevinden. Nog hogere temperaturen heeft het gas dat zich in clusters bevind, dat is
warmer dan 10 miljoen graden.

Warm Heet Intergalaktisch Medium
Dit kosmisch web van filament wordt ook wel Warm-Heet Intergalactisch Medium (of

Warm Hot Intergalactic Medium) genoemd (WHIM). Deze materie is opgewarmd door de
schokken van dichtheid-fluctuaties tijdens de vorming van structuren en volgt de verdeling
van donkere materie. Het is echter niet eenvoudig om dit gas te ontdekken, omdat tussen
temperaturen van 100 duizend en 10 miljoen Kelvin heel weinig straling wordt uitgezon-
den. Daarnaast heeft het gas een grote massa, maar door het enorme volume is de relatieve
dichtheid laag waardoor het ook moeilijk te detecteren is.

Dit Proefschrift
Het in beeld brengen van de gas filamenten van het Kosmisch Webis essentieel, om de

evolutie van het heelal en stelsels beter te begrijpen. Er iserg veel onzekerheid over hoe gas
zich van de intergalactische filamenten naar de stelsels beweegt, om uiteindelijk stervorming
te voeden. Verschillende fysische processen zijn mogelijk, die alleen met goede waarnemin-
gen te onderschrijven zijn. Niet alleen worden in het Kosmisch Web de stelsels gevormd, er
vindt ook interactie plaats tussen stelsels en het omliggende Inter Galactisch medium, dat de
levensloop van stelsels bepaalt.

Om een beter begrip te krijgen van de verdeling van gas in het Kosmisch Web, doen we in
dit proefschrift onderzoek naar diffuse systemen in het Inter Galactisch medium, door gebruik
te maken van simulaties en de 21-cm emissie lijn van neutraalwaterstof.

In eerste instantie gebruiken we een geavanceerde numerieke simulatie, waaruit de verde-
ling van neutraal waterstof wordt gereconstrueerd. De simulatie bestaat uit een grote box, met
miljoenen deeltjes, welke op elkaar reageren als gevolg vanzwaartekracht en ingebouwde
fysische processen. Na verloop van tijd clusteren deeltjessamen en worden filamenten en
uitgebreide structuren gevormd. De simulatie bevat deeltjes die respectievelijk de verdeling
van donkere materie, sterren en gas beschrijven. De gasdeeltjes beschrijven echter de verde-
ling van al het gas in het heelal en niet alleen die elementen die eventueel waarneembaar zijn.
Door gebruik te maken van de dichtheid en temperatuur van de gasdeeltjes, kan door middel
van enkele correcties de verdeling van neutraal waterstof bepaald worden.

De statistische eigenschappen van het gesimuleerde gas worden vergeleken met de sta-
tistieken van eerdere bestaande waarnemingen. Indien de statistische eigenschappen sterk
overeenkomen, geeft dat vertrouwen dat de simulaties een redelijke representatie zijn van
de werkelijkheid. De modellen kunnen vervolgens gebruikt worden om waarnemingen van
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Figuur 8.4: De Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT). (afbeelding: Adriaan Ren-
ting)

bestaande, maar ook toekomstige telescopen te simuleren. Dit kan nuttig zijn bij het ontwik-
kelen van nieuwe telescopen en kan een beter beeld geven van wat er verwacht kan worden
van een tijdrovende waarneming, voordat deze werkelijk wordt uitgevoerd.

Observaties door de Westerbork en Parkes radio telescopen worden gebruikt om neutraal
waterstof direct waar te nemen. Met de Westerbork SynthesisRadio Telescope (WSRT) is
een gebied waargenomen van 1500 vierkante graden, dat honderden stelsels bevat. Deze
telescoop bevat 14 schotels van 25 meter doorsnee, die verdeeld zijn over een lengte van
enkele kilometers. Door de data van de afzonderlijke schotels met elkaar te combineren, kan
een schotel geimmiteerd worden die de diameter heeft van de afstand tussen de verschillende
schotels, dit heet interferometrie. Hierbij geldt dat hoe groter de afstand tussen de schotels,
hoe beter de resolutie, maar hoe lager de gevoeligheid. Omgekeerd geldt dat hoe kleiner de
afstand, hoe lager de resolutie, maar hoe beter de gevoeligheid.

Door te observeren onder een hele extreme hoek, kan met 12 schotels in projectie een ge-
vuld oppervlak van 300 meter gevormd worden. Onder deze omstandigheden is de telescoop
extreem gevoelig voor zwakke uitgestrekte bronnen, waarvoor een lage waarneem-resolutie
voldoende is.

Met de Parkes telescoop in Australie is in het verleden de hele hemel waargenomen in
de HI Parkes All Sky Survey (HIPASS). Momenteel is HIPASS de voltooide all-sky sur-
vey van neutraal waterstof met de hoogste helderheids gevoeligheid. De waarnemingen die
overlappen met de Westerbork telescoop zijn opnieuw bewerkt om een verder verbeterd eind-
product te krijgen. Doordat de verschillende data producten hetzelfde gebied aan de hemel
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Figuur 8.5: Illustratie van de opstelling van de Westerbork telescoop:door onder een ex-
treme hoek waar te nemen, wordt in projectie een gevuld oppervlak gevormd.

Figuur 8.6: De Parkes radio telescope. (afbeelding: CSIRO)
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beschrijven, zijn ze uitermate geschikt om diffuse gasklompen te detecteren en onderling te
bevestigen. Daarnaast verbeteren de waarnemingen ons begrip van de verdeling van neutraal
waterstof rond stelsels.

In de waarnemingen vinden we 16 nieuwe detecties van neutraal waterstof met een zeer
lage helderheid, die niet aan een bestaand stelsel verbonden kunnen worden. Deze nieuwe
detecties zijn mogelijke componenten van het Kosmisch Web.




