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Samenvatting

Een korte geschiedenis van het vroege heelal

Volgens de hete Big Bang (ook wel Oerknal genoemd) kosmologie, 13,8
miljard jaar geleden, begon ons eigen universum aan zijn reis van expansie,
beginnend met een zeer hoge temperatuur (∼ 1032 K) en een zeer hoge
dichtheid (∼ 1019 GeV). In dit zeer vroege stadium was de gemiddelde
energie van het universum zo hoog dat geen van onze dagelijkse subatomaire
deeltjes zich konden vormen. Zelfs de vier fundamentele natuurkrachten,
namelijk gravitatiekracht, sterke en zwakke kernkracht en elektromagnetis-
che kracht – alle werden verenigd in één gecombineerde kracht. Toen dit
pas geboren universum begon uit te breiden en af te koelen, begonnen de
fundamentele krachten zich van elkaar te scheiden, en vervolgens ging het
door een zeer plotselinge en snelle uitbreiding van de ruimtetijd-structuur,
dat inflatie wordt genoemd. Dit alles gebeurde binnen de eerste picoseconde
(10−12 seconde) van de kosmische tijd.

Na de kosmische inflatie werd het heelal gevuld met een heet quark-
gluon plasma, dat vervolgens leidde tot het ontstaan van baryonen (zoals
protonen en neutronen, die uit drie quarks bestaan) en hun anti-baryonen.
Door een asymmetrie tussen de materie en de antimaterie – een gevolg van
de eerdere fasen van de kosmische evolutie – werden veel meer baryonen
gevormd dan anti-baryonen. De fase tussen 10−6 seconde tot 1 seconde
na de Big Bang wordt het Hadron-tijdperk genoemd. Hadronen zijn
deeltjes bestaande uit twee of drie quarks, bij elkaar gehouden door de
sterke kernkracht (zie hierboven). Hoewel de materie en de anti-materie
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Figure 7.1: Tijdlijn van het universum – een schematische weergave van het
waarneembare universum van de Big Bang (links) tot nu. Met dank aan:
NASA/WMAP Science Team.

aanvankelijk in thermisch evenwicht waren, werden er, toen de temperatuur
bleef dalen, geen nieuwe hadron- en anti-hadronparen meer gecreëerd.
De meeste van de reeds bestaande, net gevormde hadronparen werden
vernietigd, en dit proces produceerde paren van hoog-energetische fotonen.
Door de iets lagere massa werd het evenwicht verschoven ten gunste van de
protonen (ten opzichte van de neutronen), en dit tijdperk eindigde met een
neutron-protonverhouding van 1:7, en met lepton-anti-leptonparen; deeltjes
zoals elektronen, muonen, neutrino’s en hun antideeltjes.

Op een leeftijd van 1 seconde na de Big Bang, toen de temperatuur van
het baby-universum daalde tot 1010 K (1 MeV), ontkoppelden neutrino’s
zich van de baryonen en begonnen ze hun ‘vrije reis door de ruimte’,
waardoor de Kosmische Neutrino Achtergrond (CNB) ontstond. De fase
tussen 1 en 10 seconden na de Big Bang, wordt het Lepton-tijdperk genoemd
en net als het Hadron-tijdperk, liet deze fase restanten na van niet-
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Figure 7.2: Vorming en evolutie van clusters en filamentstructuren in het
heelal, in een kubus met zijden van 43 Mpc, van roodverschuiving z=10 tot
aan het huidige tijdperk volgens het Lambda-CDM kosmologisch model.
Gesimuleerd in het National Center for Supercomputer Applications door
Andrey Kravtsov (The University of Chicago) en Anatoly Klypin (New
Mexico State University).

vernietigde leptonen, alsmede het grootste deel van de massa-energie van
het universum in de vorm van fotonen (straling).

In de volgende fase vanaf 10 seconden tot 377.000 jaar na de Big Bang is
er interactie tussen deze fotonen en elektronen, protonen, en de kernen van
deuterium, helium-4, en lithium-7 etc, die gevormd werden tijdens de eeste
2 tot 20 minuten van het heelal. Dit tijdperk van de synthese van kernen
van lichte elementen wordt Big Bang Nucleosynthese genoemd. Aangezien
de temperatuur bleef dalen, was deze fase precies goed (109 K ∼ 107 K, wat
overeenkomt met 100 keV ∼ 1 keV) om stabiele kernen van de waterstof-
isotoop deuterium te creëren. Maar aangezien de meeste deuterium snel
fuseert tot helium-4, bestond de resulterende materie van het heelal aan het
einde van deze fase uit ongeveer 75% waterstofkernen en 25% heliumkernen.

Tijdperk van materie en grootschalige structuren

Toen het universum ongeveer 47.000 jaar oud was (roodverschuiving,
z=3600), begon materie te domineren (in plaats van straling), omdat de
materie-energiedichtheid zowel de vacuüm- als de stralingsenergiedichtheid
begon te overschrijden. In dit stadium worden de dichtheden van atoomk-
ernen (niet-relativistische materie) en die van de fotonen (relativistische
straling) gelijk. Door een competitie tussen druk en gravitatie begonnen
zich de kleinste structuren van de kosmos te vormen. Deze oneffenheden
begonnen te groeien in omvang, en volgens het Lambda-CDM kosmologisch
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model werd het heelal in deze tijd al gedomineerd door 84,5% koude donkere
materie (CDM), en 15,5% baryonische materie.

Sinds dit punt van de kosmische evolutie begon donkere materie zich
hiërarchisch te verzamelen en vormde het uiteindelijk filamentstructuren
onder invloed van de zwaartekracht (zie figuur 7.2). De oneffenheden of
verstoringen in de dichtheid van het universum – de afdrukken van de
kosmische inflatie – begonnen ook groter te worden. Gebieden met iets
hogere dichtheden begonnen een steeds hogere dichtheid te krijgen. Ook
gebieden met een iets lagere dichtheid begonnen op een soortgelijke manier
zeldzaam te worden. Kleine structuren van donkere materie begonnen te
clusteren en samen te smelten tot grotere, zware halo’s. In de latere fase van
de kosmische evolutie zorgen deze donkere materie structuren vervolgens
voor een dusdanige zwaartekracht dat uiteindelijk de gewone materie (gas)
wordt aangestuurd om af te koelen, sneller in te storten (rond de leeftijd van
150 miljoen jaar), en bovendien om de sterren en sterrenstelsels te vormen
(vanaf ongeveer 400 tot 700 miljoen jaar na de Big Bang) die we vandaag
de dag in ons universum zien.

Tijdperk van recombinatie, Donkere Tijden en rëıonisatie

Ongeveer 377.000 jaar na de Big Bang (z=1100), toen de temperatuur
van het heelal 4000 K (0,4 eV) was, begonnen vrije elektronen en kernen
zich samen te binden om de eerste neutrale atomen te vormen. Dit wordt
het tijdperk van de recombinatie genoemd. Tijdens de pre-recombinatie
fase was het heelal ondoorzichtig – fotonen (licht) waren nauw verbonden
en in thermisch evenwicht met de gëıoniseerde materie. Op dit moment
worden de fotonen voor het eerst losgekoppeld van de materie en wordt
het universum transparant. Deze fotonen beginnen vrij te bewegen door de
transparante, zwak verstoorde, homogene en isotrope kosmos, en dit wordt
de Kosmische Achtergrondstraling (CMB) genoemd.

Al snel na de ontkoppeling van het foton en het tijdperk van recom-
binatie, toen het heelal bleef uitdijen en afkoelen, werden CMB-fotonen
binnen 3 miljoen jaar roodverschoven naar het infrarood, en omdat er
geen sterren of sterrenstelsels waren, was er in het heelal in de fase vanaf
377.000 jaar tot de vorming van de eerste sterren rond 400 miljoen jaar na
de Big Bang, geen zichtbaar licht. Dit worden daarom ook wel de Donkere
Tijden genoemd. De enige bronnen van fotonen in deze tijd zijn de neutrale
waterstofatomen, die zwakke radiogolven (de 21-cm lijn) uitzenden. Tijdens
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Figure 7.3: Een geometrische representatie van het gravitatielens-effect.
De afbeelding toont een schematisch diagram van een sterrenstelsel in
de achtergrond, zich bevindend op 7,5 miljard lichtjaar afstand, waarvan
het licht gravitationeel vervormd wordt door een quasar op de voorgrond,
die zich op een afstand van 1,6 miljard lichtjaar van de aarde bevindt.
Met dank aan: F. Courbin, S. G. Djorgovski, G. Meylan, et al.,
Caltech/EPFL/WMKO

de Donkere Tijden koelde het heelal af van 4000 K naar ongeveer 60 K.
Vanaf ongeveer 150 miljoen tot 1 miljard jaar na de Big Bang, begonnen
zich geleidelijk de eerste sterren (ook wel bekend als populatie-III sterren),
dwergsterrenstelsels en quasars te vormen. Tijdens dit tijdperk vond een
tweede faseovergang van het gas plaats, toen de sterke straling van deze
eerste kosmische structuren de in het heelal aanwezige baryonische materie,
meestal in de vorm van waterstof en helium, ioniseerde. Deze fase wordt
het tijdperk van de rëıonisatie genoemd.

Sterrenstelsels, donkere materie, gravitatielens-effect

Vanaf een leeftijd van 1 miljard jaar tot ongeveer 10 miljard jaar na de Big
Bang bleven zich gravitationeel gebonden systemen zoals sterrenstelsels -
die meestal uit sterren, interstellair stof, gas en donkere materie bestaan -
vormen. Door de onderlinge aantrekkingskracht begonnen de sterrenstelsels
geleidelijk aan ook groepen, clusters en superclusters te vormen. Sinds
een leeftijd van ongeveer 9,8 miljard jaar begon het universum weer te
versnellen en eindigde de door materie gedomineerde fase van vertraagde
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Figure 7.4: Einstein ringen (dunne blauwe patronen), waargenomen tussen
augustus 2004 en maart 2005 met de Hubble Space Telescope’s ‘Advanced
Camera for Surveys’. De gele vlekken zijn zware elliptische voorgrondse
sterrenstelsels, die ongeveer 2 tot 4 miljard lichtjaar van ons vandaan liggen.
Met denk aan: NASA, ESA en het SLACS onderzoeksteam.

expansie, welke sinds het einde van het tijdperk van de straling domineerde
in het vroege universum. Dit nieuwe tijdperk wordt het tijdperk van donkere
energie in de kosmische evolutie genoemd – en is het huidige tijdperk van
het heelal.

Er wordt aangenomen dat donkere energie ongeveer 68,3% van de totale
massa-energie van het universum uitmaakt (terwijl de donkere materie
26,8% uitmaakt). Zoals eerder vermeld, hoewel donkere materie alleen al
84,5% van de totale massa van het universum uitmaakt, is er geen interactie
met elektromagnetische straling, zoals licht. We kunnen donkere materie
dus niet ‘zien’. Omdat het echter wel op gravitatie reageert, is een van
de nieuwe manieren om donkere materie te detecteren daarom via een
astrofysisch fenomeen dat het ‘gravitatielens-effect ’ wordt genoemd.

Een van de meest diepgaande voorspellingen van Einstein’s algemene
relativiteitstheorie is dat lichtstralen (of fotonen) worden afgebogen door
de aanwezigheid van graviterende objecten. Materie die geconcentreerd
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is in sterrenstelsels of in clusters van sterrenstelsels, gelegen tussen een
waarnemer (zoals wij op aarde) en een verre bron (zoals een ander
sterrenstelsel in de achtergrond), kan zich gedragen als een ‘lens’, en is
in staat om de baan van het licht dat van de bron naar de waarnemer reist
gravitationeel af te buigen (zie figuur 7.3). Afhankelijk van de relatieve
positie en afstand tussen de bron en de lens, en de manier waarop de massa
verdeeld is in de lens, kan de waarnemer meerdere beelden of bogen of
ringen van de bron zien (zie figuur 7.4). Hoewel de donkere materie die
aanwezig is in de sterrenstelsels niet ‘gezien’ kan worden, kan men indirect
de aanwezigheid en de verdeling van deze donkere materie detecteren door te
meten hoeveel licht van de verre achtergrondbronnen door deze onzichtbare
materie wordt afgebogen.

Dit proefschrift

Het onderzoek in dit proefschrift probeert de verdeling van massa in
sterrenstelsels te kwantificeren met behulp van het gravitatielens-effect, in
het bijzonder de aanwezigheid van de mysterieuze donkere materie op kleine
schalen, maar ook andere contributies aan de ‘gravitatielens’, die anders
moeilijk of bijna onmogelijk te detecteren zijn. Dit proefschrift richt zich
vooral op de zware elliptische sterrenstelsels – die oudere sterren bevatten
en bijna geen gas bevatten – en die relatief meer geëvolueerd zijn, vergeleken
met spiraalvormige sterrenstelsels. Door de verschillende fysische processen
die ze hebben ondergaan, hebben deze sterrenstelsels de meeste van hun
interessante structuren, zoals spiraalvormige armen, centrale balken etc.,
verloren en zijn ze ‘saaier’ van vorm. Maar binnen ons huidige begrip
ontbreekt nog steeds een compleet beeld van de vorming en evolutie van
sterrenstelsels. We weten dat de verschillende terugkoppelingsprocessen
die voortkomen uit stervorming, aangroei van gas, supernovae etc. een
belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de massaverdeling van
deze sterrenstelsels. Maar zijn deze afdrukken wel detecteerbaar en te
onderscheiden van deze zware elliptische sterrenstelsels? Of met andere
woorden, hoe kunnen deze fysische processen de massaverdeling in deze
sterrenstelsels vormgeven?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden moet men robu-
uste statistische methodes ontwikkelen zodat deze fluctuaties in massa
kunnen worden gedetecteerd, die wat betreft de orde van grootte relatief
vergelijkbaar zijn met de ruis in de waargenomen beelden. Dit onderzoek
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rapporteert de ontwikkeling van nieuwe statistische technieken om de
massaverdelingen te kwantificeren (hoofdstuk 3), en ook rekenkaders
voor het simuleren van kunstmatige beelden van sterrenstelsels die door
gravitatielenzen vervormd zijn (hoofdstuk 2). Het onderliggende idee is om
de oppervlaktehelderheid van de vervormde beelden van de achtergrondbron
te ‘modelleren’, en dus het grootste deel van de massaverdeling in de
voorgrondse lensstelsels af te leiden. De ‘residuen’ die overblijven na
het modelleren, worden statistisch geanalyseerd om het massaprofiel te
kwantificeren op kleine sub-galactische schalen, die theoretisch in verband
kunnen worden gebracht met lage massa subhalo’s van donkere materie
aanwezig in het voorgrondse sterrenstelsel.

Dit theoretische onderzoek is ook gekoppeld aan en toegepast op
echte astronomische waarnemingen, afkomstig van de Hubble Space Tele-
scope (HST, hoofdstuk 4) en de Kilo Degree Survey (KiDS, hoofdstuk
2). Daarnaast zijn de simulaties en de statistische kaders die in dit
proefschrift zijn ontwikkeld, ook toegepast op kunstmatige intelligentie
om gravitatielenzen te vinden (hoofdstuk 2), en op een kwantitatieve
analyse om afhankelijkheden en ongewenste effecten in de modellen van
de gravitatielenzen in kaart te brengen (hoofdstuk 5).

Zoals eerder beschreven is het proces van structuurvorming in het heelal
sinds het tijdperk van de eerste sterren en sterrenstelsels zeer niet-lineair van
aard geworden, wat het moeilijker maakt om deze verschijnselen analytisch
te berekenen. We gebruiken daarom ook computers en supercomputers
om deze verschillende scenario’s te simuleren (zie bijvoorbeeld figuur
7.2). Een groot voordeel van het gebruik van numerieke simulaties is
dat men de parameters die overeenkomen met de onderliggende fysica
en de verschillende fysische processen kan verfijnen en zo alternatieve
scenario’s van het universum kan genereren. Dit proefschrift maakt gebruik
van zo’n ultramoderne kosmologische simulatie, EAGLE genaamd, en
probeert de afdrukken van de tot nu toe fysische processen te vinden in
de massaverdeling van de gesimuleerde sterrenstelsels, op sub-galactische
schalen (hoofdstuk 6) met behulp van het statistische kader dat in het
proefschrift is ontwikkeld.

Deze samenvatting is vertaald uit het Engels met DeepL Translator. Jorrit Hagen
heeft de vertaling vervolgens herzien.
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