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Samenvatting

I n één eeuw is sterrenkunde een multidisciplinaire wetenschap geworden met com-
plexe wetenschappelijke begrippen uit vele onderzoeksvelden, zoals wiskunde, signaal- en
beeldverwerking, optica, elektronica, elektromagnetisme, informatica, luchtvaartkunde,
bouwkunde, enz., zelfs bedrijfskunde. Vanwege de toenemende noodzaak van grotere
en e�ciëntere instrumenten is het nu onmogelijk geworden voor een enkel onderzoeks-
instituut om zeer complexe instrumenten te �nancieren, ontwerpen, ontwikkelen en te
beheren. Dus vormen instituten consortia om de kosten, kennis en mankracht te delen en
zo deze complexe instrumenten toch te realiseren. Het vormen van deze consortia is een
noodzakelijke, maar niet de enige voorwaarde voor succes. De sterrenkundige gemeen-
schap moet vertrouwen op een netwerk van commerciële fabrikanten voor de levering
van de noodzakelijke basisonderdelen van de instrumenten. Het succes van vele huidige
wetenschappelijke projecten is het resultaat van dit soort samenwerkingsverbanden. Het
OmegaCAM project, een optische groothoekcamera met een beeldveld van één vierkante
graad, is een voorbeeld van zo'n samenwerking. Onderzoeksinstituten zijn verbonden
met de fabrikanten via een sterrenkundige organisatie die verantwoordelijk is voor het
bouwen van de camera. Alle partijen werken samen om de nieuwe vragen die sterren-
kundigen tegenkomen te beantwoorden. In deze samenvatting beschrijven wij kort de
evolutie van onze kennis van het heelal en vervolgens melden we de nieuwe uitdagingen
die de sterrenkundige gemeenschap tegenkomt en bespreken we de gebruikte strategie en
gereedschappen.

Evolutie van de heelalmodellen

Voor 1900 heeft de ontwikkeling van de sterrenkunde alsmede de continue verbetering
van de waarneemapparatuur er voor gezorgd dat de wetenschapper het heelalmodel van
Ptolemaeus6 verwierp en het verving door een complexer en realistischer model. Aan het
einde van de negentiende eeuw was het algemeen geaccepteerd dat het heelal ettelijke
honderdduizenden willekeurig verdeelde sterren bevatte en niet groter was dan honderd-
duizend lichtjaar. Het was bekend dat het heelal niet ouder dan een paar honderdmiljoen
jaar was en geen speci�eke structuur had. Pas in de jaren twintig realiseerden sterren-
kundigen zich dat er melkwegstelsels bestonden.

6De aarde is het middelpunt van het heelal en de hemel draait om onze platte planeet.
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Door de industriële revolutie van de twintigste eeuw zijn de wetenschappelijke en
technologische kennis exponentieel gegroeid. De sterrenkundige gemeenschap heeft veel
baat gehad van en meegewerkt aan deze ontwikkeling die vervolgens heeft bijgedragen
aan onze kennis van het heelal. Er zijn belangrijke ontdekkingen gedaan en het is nu
duidelijk dat het heelal veel structuren bevat.

Het heelal bestaat uit lege gebieden die

Figuur 1b: Simulatie van het zichtbare
heelal. Met dank aan Richard Powell
(http://www.atlasoftheuniverse.com/ ).

een lager dan gemiddelde dichtheid heb-
ben met een diameter tot 265×106 licht-
jaar, en ook uit clusters en superclusters
van melkwegstelsels. De clusters en su-
perclusters zijn verbonden door �lamen-
ten (zie �guur 1b). Clusters bestaan
uit 10 tot 1000 melkwegstelsels omge-
ven door een enorme hoeveelheid geïo-
niseerd gas. Elk melkwegstelsel bestaat
uit honderdmiljard sterren, waarvan de
meerderheid in een schijf met een diame-
ter tot honderdduizend lichtjaar draait,
en is omgeven door een halo van donkere
materie. Na de ontdekking in de jaren
twintig van Hubble dat melkwegstelsels
van elkaar af bewegen met een snelheid
evenredig aan hun afstand (∼ 74 kilo-
meter per seconde en per megaparsec,
1 parsec = 3,26 lichtjaar), verliet het
beeld van een stilstaand heelal het to-
neel ten gunste van een uitdijend heelal. Er werden nieuwe theorieën voorgesteld om dit
complexere heelal te verklaren.

Een van deze theorieën is de oerknal theorie. De oerknal theorie is een wetenschappe-
lijk concept dat stelt dat het heelal ongeveer 13,7 miljard jaar geleden ontstond uit een
enkel extreem dicht en heet punt (op het tijdstip t = 0 waren de temperatuur en dichtheid
oneindig). De hete oerknal is gebaseerd op waarnemingen (zoals de roodverschuiving van
verre melkwegstelsels ontdekt door Hubble) die aangeven dat de ruimte uitdijt. In het
begin was deze theorie omstreden, maar hij bleek reëel te zijn toen Wilson en Penzias in
1964 een hogere dan verwachte achtergrondruis maten tijdens het testen van een nieuw
model antenne. Dit verontrustende signaal was niets minder dan de overblijfselen van de
oerknal. Het signaal, de kosmische microgolf achtergrondstraling genoemd, komt overeen
met het eerste moment dat het heelal (∼ 380.000 jaar oud) transparant werd voor licht.
Bij een temperatuur van ∼ 3000 graden Celsius waren de snelheden van protonen en
elektronen zo laag dat ze gekoppeld konden blijven, waardoor ze voldoende ruimte voor
de straling overlieten om te ontsnappen. Figuur 2b laat het moment zien waarop het
heelal transparant werd. De zwarte plekken komen overeen met de dichtere gebieden
waar melkwegstelsels de grootste kans hadden te ontstaan. Vanwege de uitdijing van het
heelal ondergaat het zwakke signaal een grote roodverschuiving en kan het waargenomen
worden op radiofrequenties. Een zorgvuldige analyse van de temperatuurvariaties geeft
cruciale informatie voor het schatten van vele kosmologische parameters die het "Concor-
dance model"van de kosmologie bevestigen. Het Concordance model is een Labda-Koude
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Figuur 2b: De kosmische microgolf achtergrondstraling. Bron: NASA/WMAP Science
Team.

Donkere Materie model dat ons heelal, ontstaan uit een hypothetische oerknal, probeert
te beschrijven. Dit model poogt de waarnemingen van de kosmische microgolf achter-
grondstraling, grote schaal structuur en supernova metingen van het versneld uitdijende
heelal te verklaren. Op dit moment lijkt het Concordance model het beste model van het
heelal. Binnen dit model is afgeleid dat 24% van het heelal opgebouwd is uit barionische
(∼4%) en niet-barionische materie, ook wel donkere materie genoemd, en de overige 76%
bestaat uit een mysterieus medium genaamd donkere energie. Er is zeer weinig bekend
over de donkere energie. Sinds ongeveer 7 miljard jaar domineert het ons heelal, wat de
versnelde uitdijing van het heelal veroorzaakt. Dit vreemde medium is zeker intrigerend
maar niet het onderwerp van dit proefschrift. In dit onderzoek richten we ons namelijk
op de donkere materie en de gereedschappen die gebruikt worden om de locatie en hoe-
veelheid ervan te schatten op verschillende schalen in het heelal. Om deze analyse uit te
voeren gebruiken we de zwaartekrachtslenstheorie.

Zwaartekrachtslenzen meten donkere materie

De zwaartekrachtslenstheorie levert krachtige methodes om donkere materie te lokaliseren
en te kwanti�ceren. Deze theorie is gebaseerd op de invloed die een zwaartekrachtsput,
gevormd door een massa, op de ruimte om het zware object heen uitoefent. Een zwaar-
tekrachtsput kromt de ruimte en alle objecten of elektromagnetische straling die door de
vervormde omgeving reizen worden afgebogen naar de massa. Dit fenomeen verandert
een zeer zwaar object in een (zwaartekrachts)lens voor heldere bronnen die zich achter
het zware object bevinden. Afhankelijk van de sterkte van de lens ziet een waarnemer
die op één lijn staat met de lens en de bronnen, (meerdere) beelden van de bronnen
verschoven en/of vervormd en/of vergroot (zie �guur 3b). Binnen het onderzoeksveld
van de zwaartekrachtslenzen onderscheiden we drie verschillende gebieden: microlenzen,
sterke lenzen en zwakke lenzen.

In het geval van microlenzen zien we alleen beelden van bronnen die vergroot zijn
ten opzichte van de oorspronkelijke bronnen. De bronnen zijn extragalactische sterren.
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Figuur 3b: Illustratie van een zwaartekrachtslens. Met dank aan NASA and ESA.

Door het gebruik van microlenzen is het mogelijk om de donkere materie te bestuderen
die zich in compacte objecten zoals bruine dwergen of planeten bevindt.

Sterke lenzen vervormen en vergroten de bronbeelden sterk. Bovendien is het soms
zelfs mogelijk om meerdere beelden van een bron te zien (zie �guur 3b). Zulke gebeur-
tenissen staan ons toe op kleine schaal de massaverdeling van de lens te bestuderen, de
Hubbleconstante te bepalen en de lens te gebruiken als zwaartekrachtstelescoop.

Bij zwakke lenzen is de vervorming en vergroting van de beelden nauwelijks waar
te nemen en zijn er geen veelvoudige beelden. In dat geval nemen we onze toevlucht
tot statistische methoden om het zwakke gelensde signaal er uit te �lteren. Wanneer
we de zwakke lenswerking gebruiken voor een cluster van melkwegstelsels, kunnen we
de massaverdeling van het cluster schatten. Als we de zwakke lenswerking toepassen
op melkwegstelsels, spreken we over het melkwegstelsel-melkwegstelsel lense�ect. We
kunnen de donkere materie halo, de vorm en de maximale straal van het melkwegstelsel
dat als lens werkt, bestuderen. Het bestuderen van het door grote schaal structuren
licht vervormde beeld van verre melkwegstelsels, geeft informatie over de inhomogene
massaverdeling op megaparsec-schaal. Om zulke analyses uit te voeren, zijn grotere
CCD camera's nodig dan waar we de afgelopen jaren over hebben kunnen beschikken.

OmegaCAM: een nieuw instrument geschikt voor zwak-

ke zwaartekrachtslenzen

Om onderzoek te doen met zwakke zwaartekrachtslenzen, hebben we instrumenten no-
dig die groothoekopnamen met een enorme hoeveelheid melkwegstelsels opleveren. Zo'n
instrument moet opnamen van een zeer hoge kwaliteit maken, de optiek van de telescoop
moet uitstekend zijn en de elektronische systemen moeten de kwaliteit van de beelden
zo min mogelijk verlagen. Het VST-OmegaCAM systeem voldoet aan deze eisen. Ome-
gaCAM is een optische groothoekcamera met een beeldveld van één vierkante graad,
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Figuur 4b: Voorbeeld van een e2v 44-82 CCD. Met dank aan ESO, ODT.

opgebouwd uit een mozaïek van 8 bij 4 CCD's. Bovendien worden 4 extra CCD's ge-
bruikt voor het volgen van de hemel en voor beeldanalyse. Het zo opgebouwde mozaïek
heeft 16.000 × 16.000 pixels die 95% van het totale oppervlak vullen. De OmegaCAM
camera zal worden geplaatst op de Very Large Telescope Survey Telescope (VST) in
Paranal. De CCD's zijn het belangrijkste onderdeel van dit optische systeem. Ze heb-
ben de taak met de hoogste e�ciëntie fotonen, die soms miljoenen jaren onderweg zijn
geweest, te verzamelen. Daarom moeten de CCD's met speciale aandacht worden uit-
gekozen. Vanwege hun hoge e�cïentie in het vergaren van (zwak) licht, hun relatieve
eenvoud in gebruik en hun digitale output die direct door sterrenkundigen kan worden
gebruikt, zijn ze essentieel geworden om sterrenkundige surveys uit te voeren. Het is
momenteel zinloos om een optisch instrument te ontwerpen zonder CCD's als detectors.

CCD's, cruciale apparaten voor de wetenschap van van-

daag

Wat is een CCD?

Een CCD (charge-coupled device) is een elektronisch onderdeel dat in staat is fotonen
die de halfgeleidende laag raken, om te zetten in elektrische ladingen (voor een voorbeeld
van een CCD, zie �guur 4b). Het oppervlak van een CCD bestaat uit een opeenvolging
van elementaire delen die pixels genoemd worden. Een CCD heeft, afhankelijk van zijn
afmetingen, over het algemeen tussen de 256 × 256 en maximaal 4096 × 4096 pixels.
Elke pixel is een Metaal-Oxide-Halfgeleider condensator (MOH condensator) en als er op
de juiste manier een externe spanning wordt aangelegd, zorgt de MOH-structuur voor
een potentiaalput waar lading in opgeslagen kan worden (zie �guur 5b). Een pixel heeft
over het algemeen een afmeting van 6 tot 25 micron en is gevoelig voor fotonen met
gol�engtes tussen 250 en 1100 nm.

Hoe werkt een CCD?

De fotonen die de siliciumlaag raken, bezitten genoeg energie om elektronen vrij te ma-
ken. Deze ontsnapping wordt mogelijk gemaakt wanneer het silicium bestaat uit twee
gestapelde lagen, één n-type en een p-type, die met elkaar in contact worden gebracht.
De overvloedige elektronen in de n-typelaag di�underen naar de p-typelaag. Als fotonen
met genoeg energie de siliciumlaag raken, komen elektronen vrij die worden ingevan-
gen door de dichtstbijzijnde MOH condensator die een potentiaalput creëert wanneer er
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Figuur 5b: Schematische weergave van de opbouw van een aan de voorkant verlich-
te driefase-CCD (aan de achterkant verlichte CCD's zijn CCD's die in deze afbeelding
fotonen van onderen ontvangen). De fotonen komen in deze weergave van boven, pas-
seren de polysilicium elektroden en geven hun energie door aan elektronen die aan de
siliciumatomen (Si) worden onttrokken. De door de MOH geproduceerde potentiaalput-
ten verzamelen de elektronen en slaan ze op. Met dank aan Ian S. McLean, Electronic
Imaging In Astronomy.

op de juiste manier een spanning wordt aangelegd (zie �guur 5b). Afhankelijk van de
gol�engte van de fotonen worden er meer of minder e�ciënt een aantal negatieve ladin-
gen geproduceerd (de verhouding van het aantal elektronen per inkomend foton heet de
quantume�ciëntie). Het aantal elektronen dat door de foton-elektron omzetting wordt
geproduceerd en door de MOH condensator wordt ingevangen, is evenredig met het in-
vallende licht. Het op de CCD geprojecteerde beeld wordt dan bemonsterd en omgezet in
negatieve ladingen door de matrix van pixels. Elke pixel bevat een bepaalde hoeveelheid
elektronen evenredig met de lichtintensiteit die de pixel heeft bereikt. De tijd om fotonen
te vergaren, ook wel de integratietijd genoemd, varieert van een fractie van een secon-
de tot ettelijke uren. Gedurende de integratietijd worden de over de MOH condensator
aangelegde spanningen niet veranderd. Na de belichtingstijd kan met het transport van
de ladingen begonnen worden. In het geval van CCD's met drie elektroden per pixel,
O1, O2 en O3, (de ladingen bevinden zich oorspronkelijk onder O2, zie �guren 6b and
7b), zetten we eerst de aangrenzende elektrode, in dit geval O3, op het potentiaalniveau
van O2. Beide elektroden, O2 and O3, hebben nu dezelfde potentiaal en de ladingen zijn
verdeeld onder deze twee elektroden. Vervolgens verlagen we de potentiaal van elektrode
O2 om de elektronen die zich onder O2 bevinden, richting O3 te duwen. Om lading van
de ene naar de andere pixel te transporteren, zijn drie van de bovengenoemde verplaat-
singen nodig (een pixel bestaat uit drie elektroden). Een identiek proces wordt toegepast
op het uitgangsregister om de ladingen naar de uitgangsversterker te leiden. Het proces
van het verlagen en verhogen van de spanningen wordt zo vaak toegepast als nodig is
om de volledige CCD uit te lezen. De manier waarop de elektroden worden aangedreven
kan in een zogenaamd klokpatroondiagram worden beschreven (zie �guur 8b).

Het gemak in gebruik van CCD's en hun e�ciëntie hebben de manier waarop wij nu
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Figuur 6b: Schematische weergave van een 4 × 4 pixelmatrix, driefase-CCD. Met dank
aan Ian S. McLean, Electronic Imaging In Astronomy.

naar het heelal kijken volledig veranderd en hebben ook bijgedragen aan het populariseren
van de sterrenkunde. Tegenwoordig kunnen er zeer mooie plaatjes gemaakt worden met
een goed afgestelde CCD, zelfs door een amateur-astronoom (zie �guren 9b en 10b).

Figuur 7b: Charge-coupling in een
driefase-CCD.

Figuur 8b: Voorbeeld van een klokpatroon
voor het transporteren van lading na een
integratietijd van een driefase-CCD.

In dit proefschrift

Het eerste gedeelte van dit proefschrift is gewijd aan het werk dat bij ESO is uitgevoerd
aan de CCD's van de OmegaCAM camera, het enige instrument van de VST. Eenmaal
op de telescoop geïnstalleerd zal de camera niet meer gedemonteerd worden, behalve
voor onderhoud aan het systeem. Het is dus onpraktisch om het waarnemen te stoppen
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Figuur 9b: Negatieve opname van Mars, 80
× 1/33 seconden, 18 augustus 2003. Met
dank aan: B. Mondon, ARECA.

Figuur 10b: Negatieve opname van het
NGC 4945 stelsel, 9 × 60 seconden, 3 mei
2003. Met dank aan: J. Françoise, ARE-
CA.

om een CCD te vervangen vanwege cosmetische redenen of een ondermaatse werking van
een CCD ten opzichte van de andere CCD's. Van elk onderdeel moeten alle kenmerken
volledig bekend zijn voordat het in het CCD mozaïek geplaatst kan worden. Om het
mozaïek van de OmegaCam camera te vullen, moeten er 32 + 4 e2v 44-82-1-A57 CCD's
geselecteerd worden. Elke CCD heeft 4.102 × 2.040 pixels en hij wordt dunner gemaakt
terwijl hij van achteren wordt belicht, met een speciale coating op het oppervlak om hem
gevoeliger voor blauwe gol�engten te maken. Er is een volledige procedure ontwikkeld
om de kenmerken van een CDD te bepalen. Voor elke CCD

• meten en berekenen we de e�ciëntie op verschillende gol�engten waarmee fotonen
in elektronen worden omgezet (quantume�ciëntie),

• controleren we de intensiteitsvariatie van de pixels op verschillende gol�engten
(spectrale respons),

• meten we de door de elektronische keten geproduceerde ruis wanneer de CCD wordt
uitgelezen (uitleesruis),

• meten en berekenen we de versterkingsfactor die het verband geeft tussen de pixel-
waarden in analoge-digitale eenheden (ADU's) en het aantal geproduceerde elek-
tronen (conversiefactor),

• veri�ëren we of het invallende licht dat de CCD verlicht evenredig is met het aantal
geproduceerde elektronen (lineariteit),

• gaan we na of het aantal vrije elektronen geproduceerd door het siliciumkristal
binnen de speci�catie valt (donkerstroom),

• analyseren we de e�ciëntie van het ladingstransport van de ene naar de andere
pixel (ladingstransporte�ciëntie),

• controleren we de kwaliteit van de pixelmatrix (cosmetische gebreken). We zoeken
naar:

� pixels die, in vergelijking met de andere pixels, een te hoge donkerstroom
produceren (hete en zeer heldere pixels (Hot and Very Bright Pixels)),

� pixels die ongevoelig of zeer minder gevoelig zijn voor licht (donkere pixels),
� pixels die niet de volledige hoeveelheid lading overdragen als de CCD wordt
uitgelezen (vallen en zeer grote vallen (Traps and Very Large Traps)),

� onbruikbare kolommen in de pixelmatrix van de CCD die overeenkomen met
meer dan tien opeenvolgende defecte pixels (slechte kolommen).
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De onderdelen worden geselecteerd op basis van dit onderzoek van de CCD's en vervolgens
zodanig in een mozaïek geplaatst opdat de eigenschappen zo homogeen mogelijk verdeeld
zijn.

Wanneer de OmegaCAM camera op de VST telescoop in Paranal is geplaatst, zal het
mogelijk zijn om surveys zoals de Kilo Degree Survey (KiDS) uit te voeren. KiDS is een
zoekprogramma van 1500 vierkante graden in 4 frequentiebanden en is ontworpen om
onderzoek te doen naar zwakke zwaartekrachtslenzen. Zo een onderzoek vereist beelden
van een hoge kwaliteit en een enorm aantal melkwegstelsels. We verwachten dat het
VST-OmegaCAM systeem aan beide eisen zal voldoen. Om de enorme hoeveelheid gege-
vens die het VST-OmegaCAM systeem zal produceren, te kunnen hanteren, wordt er een
nieuw software systeem gebouwd (AstroWISE). Om het onderzoek naar zwakke zwaar-
tekrachtslenzen uit te kunnen voeren, worden er nieuwe technieken voor datareductie
ontwikkeld.

In het tweede deel van dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een nieuwe methode
voor het corrigeren van de �point-spread function� (PSF) en schatten van de ellipticiteit
van de melkwegstelsels besproken. De nieuwe techniek wordt getest en vergeleken met
een door sterrenkundigen algemeen gebruikte methode in het veld van zwaartekrachts-
lenzen, de Kaiser, Squire en Broadhurst (KSB) methode. De nieuwe methode, gebaseerd
op shapelet ontleding (vergelijkbaar met wavelet ontleding), gaat verder, en is sneller
en theoretisch preciezer dan de KSB methode. Door gebruik te maken van de gecor-
rigeerde ellipticiteit, kunnen we een statistische analyse uitvoeren om er een kosmisch
vervormingssignaal uit te halen. De licht vervormde beelden van de melkwegstelsels be-
wijzen dat de niet-homogene massaverdeling op megaparsec-schaal voornamelijk bestaat
uit grote hoeveelheden donkere materie. Verder vergelijken we de schattingen van de el-
lipticiteit van de shapelet en KSB methode. Hiervoor gebruiken we de 50 Fors1 beelden
die door Maoli et al. zijn gemaakt (zie het artikel: Cosmic shear analysis in 50 uncorre-
lated VLT �elds). Deze auteurs berekenden een signi�cant kosmisch vervormingssignaal
(CSS) aan de hand van deze beelden. Eerst reproduceren we de berekening van het CSS
van Maoli et al. met de standaard methodologie gebaseerd op de KSB methode. Ver-
volgens extraheren we het kosmische vervormingssignaal nadat we de shapeletsmethode
hebben toegepast om de PSF te corrigeren. Met deze twee hoeveelheden gegevens voeren
we ook een identieke analyse van systematische fouten uit (dezelfde analyse als die van
Maoli et al.). Er werden geen systematische fouten geregistreerd, wat bevestigt dat beide
methoden een echt kosmisch vervormingssignaal opleveren. Ons onderzoek valideert de
op de shapelets methode gebaseerde pijplijn die gebruikt zal worden voor toekomstig
onderzoek naar zwakke zwaartekrachtslenzen.

Bovendien voeren we ook nog een melkwegstelsel-melkwegstelsel lens analyse uit op
de 50 VLT Fors1 afbeeldingen en slagen we erin de belangrijkste eigenschappen van de
halo's van de stelsels, die zich op een afstand van een- tot tweeduizend megaparsec (1
parsec = 3,26 lichtjaar = 3,085 × 1016 meter) bevinden, te bepalen door gebruik te maken
van twee modellen van melkwegstelselhalo's. Vergeleken met andere overzichtsmetingen
vinden we vergelijkbare resultaten.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de methodologie die we hebben ontwikkeld om
melkwegstelsel-melkwegstelsel lens analyses uit te voeren, robuuste resultaten geeft en
met vertrouwen gebruikt kan worden om melkwegstelsel-melkwegstelsel lenssignalen in
de toekomstige OmegaCAM beelden te bestuderen.
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