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Nederlandse samenvatting

Lange tijd dachten astronomen dat alle materie in het Heelal zichtbare materie was en dat alle
materie licht zou uitzenden of reflecteren in alle richtingen. Zodra dit licht de aarde had bereikt,
kon het gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de materie die dit licht had uitgezonden,
of over algemene eigenschappen van het heelal. Natuurlijk geldt dit nog steeds, maar nu weten we
dat de meeste materie niet direct waargenomen kan worden omdat het geen licht uitzendt. Door
de “onzichtbare natuur” van deze materie wordt “donkere materie” genoemd.
Historisch gezien zijn er twee observaties die ertoe hebben geleid dat astronomen in het bestaan
van donkere materie geloven: clusters van sterrenstelsels en spiraalstelsels.
Vaak leven sterrenstelsels niet geı̈soleerd, maar bevinden zij zich in clusters van sterrenstelsels.
Tussen deze clusters bevinden zich grote leegtes (voids), die ongeveer 80% van alle ruimte bevat-
ten. Zichtbare materie is verdeeld als een kosmisch web, waarin sterrenstelsels zich bevinden op
wanden en filamenten, die de gebieden met nauwelijks zichtbare materie van elkaar scheiden.
Vanwege hun onderlinge gravitationele aantrekkingskracht bewegen sterrenstelsels in een cluster
met een hoge snelheid ten opzichte van elkaar. Door deze snelheden te bestuderen ontdekten as-
tronomen in de jaren dertig dat deze snelheden veel groter waren dan te verwachten viel op grond
van de massa van alleen de zichtbare materie in de cluster. Dit leidde tot de hypothese dat er naast
zichtbare materie een materievorm bestaat die wel een gravitationele wisselwerking kent, maar
geen licht uitzendt.
Een soortgelijke conclusie werd bereikt door de rotatiekrommes van spiraalstelsels te bestuderen.
Spiraalstelsels hebben een dichte centrale kern, waaromheen lange armen zich wikkelen, vaak in
de rotatierichting van het stelsel. Alle materie in zo’n stelsel roteert rond het centrum van het
stelsel met een snelheid die alleen afhangt van de afstand tot het centrum en de hoeveelheid ma-
terie binnen het opgespannen volume. Weer vonden astronomen dat de waargenomen snelheden
groter waren dan men kon verwachten op grond van alle zichtbare materie en dat derhalve de een
of andere vorm van onzichtbare materie moest bestaan.
De vraag is nu, hoeveel donkere materie is er?
Einsteins algemene relativiteitstheorie, tot nu toe de meest fundamentele theorie waarmee we het
Heelal kunnen verklaren tot op de grootste afstanden, definieert een grootheid genaamd de kritieke
dichtheid als een zekere hoeveelheid materie in een kosmisch volume. Deze kritieke dichtheid
bepaalt de huidige en toekomstige vorm van het Heelal. Het is belangrijk om de totale massa
van het Universum te bepalen, om te zien of het Heelal een dichtheid heeft die kleiner, groter of
gelijk is aan de kritieke dichtheid. Voor deze vergelijking gebruiken astronomen een dimensieloze
grootheid Ω, die de dichtheidsparameter wordt genoemd. Deze parameter is gedefinieerd als het
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quotient van de waargenomen dichtheid van het Heelal en de kritieke dichtheid. Als Ω kleiner is
dan één, dan leven wij in een open Heelal dat niet genoeg materie bevat om de uitdijing te stop-
pen. Als Ω precies één is, spreekt men van een vlak Heelal, dat precies genoeg massa bevat om
de uitdijing te stoppen. Als Ω echter groter is dan één, is het Heelal gesloten. In dit geval is er
zoveel massa in het Heelal dat de uitdijing vertraagd wordt en zelfs over gaat in samentrekking.
De eindfase van dit proces wordt de big crunch genoemd. Sommige wetenschappers geloven dat
dit proces zo sterk lijkt op de big bang, dat de deze zich zal herhalen en het Heelal opnieuw begint.
Verschillende componenten dragen bij aan de grootte van Ω: baryonische materie, donkere ma-
terie en donkere energie, zodat Ω = Ωb + ΩDM + ΩΛ. Theoretisch natuurkundigen voorspellen
dat Ω één is en dit wordt door een aantal waarnemingen bevestigd. Het is daarom noodzakelijk
dat de verschillende materie- en energiecomponenten van Ω zodanig optellen dat hun som gelijk
is aan één.
Astronomen hebben bepaald dat de bijdrage van de baryonische materie aan de totale hoeveel-
heid materie in het Heelal slechts 5 procent is. Een substantiële hoeveelheid materie bevindt zich
daarom in een donkere component. Omdat er geen observationeel bewijs bestaat dat ΩDM groter
is dan 23%, moet de resterende 72% van de massa zich wel in iets dat bevinden “donkere energie”
genoemd wordt. Deze “donkere energie” wordt soms in verband gebracht met de aanwezigheid
van de kosmologische constante Λ.
Een andere belangrijke vraag is waar deze donkere materie zich bevindt en hoe zij verdeeld is. De
meeste astronomen zijn het er over eens dat donkere materie voorkomt in de vorm van uitgestrekte
halo’s rond heldere sterrenstelsels. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Melkweg, ons eigen ster-
renstelsel: de Magelhaense Wolken, twee satellietstelsels aan de zuidelijke sterrenhemel, laten
een baanbeweging zien die wordt beinvloed door de donkere materiehalo van de Melkweg. In
het algemeen impliceert de aanwezigheid van zichtbare materie een zekere hoeveelheid donkere
materie. Een probleem voor waarnemers is echter als er structuren bestaan die alleen donkere
materie bevatten. Het direct waarnemen van deze structuren is onmogelijk; we kunnen dan alleen
hopen dat zij zich dicht genoeg bij een zichtbaar systeem bevinden, zodat we hun indirect kunnen
waarnemen door hun gravitationele effecten. Er is niet bekend hoeveel donkere materie zich in dit
soort structuren bevindt. Het ΛCDM-model, op dit moment het populairste model rond de vorm-
ing van structuur in het Heelal, voorspelt dat ieder sterrenstelsel omgeven wordt door ongeveer
honderdduizend satellietstelsels. Echter, er zijn slechts 30 satellietstelsels waargenomen voor onze
eigen Melkweg. Deze discrepantie, door astronomen het “probleem van de missende satelliets-
telsels” genoemd, kan worden verklaard als de donkere satellietstelsels die voorspeld worden door
het ΛCDM-model om de een of andere reden nauwelijks sterren hebben gevormd of bevatten en
daarom extreem lichtzwak of zelfs onzichtbaar zijn. De enige manier waarop dit soort stelsels kan
worden waargenomen is door het effect dat hun zwaartekracht heeft op zichtbare systemen.
In dit proefschrift heb ik een nieuwe methode ontwikkelt om deze “missende satellietstelsels” via
hun gravitationele karakter, in het bijzonder door hun effect op zwaartekrachtlenzen, te detecteren.
Zwaartekrachtlenzen zijn systemen voorspeld door de algemene relativiteitstheorie: wanneer een
massa, de “zwaartekrachtlens” (bijvoorbeeld een sterrenstelsel), tussen de waarnemer en een
helder achtergrondsterrenstelsel ligt (“de bron”) zal het licht van deze bron omgebogen worden
door de zwaartekracht van de lens. Dit leidt tot verschillende effecten, die afhankelijk zijn van
de massa en massaverdeling van de lens. In het minst extreme geval lijkt het voor de waarne-
mer alsof de bron een fractie is verschoven en lichtelijk vervormd, terwijl in de meest extreme
gevallen (sterke lenswerking), zoals die behandeld in dit proefschrift, meerdere afbeeldingen van
de bron en soms zelfs reusachtige bogen en ringen zichtbaar zijn. Een van de prettigste eigen-
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schappen van zwaartekrachtslenzen is hun gelijkwaardige gevoeligheid voor zowel donkere als
zichtbare materie. Zij kunnen daarom gebruikt worden om tamelijk nauwkeurig de massa van
de zwaartekrachtlens te meten. Deze techniek is eveneens gevoelig voor de manier waarop ma-
terie verdeeld is in het lensstelsel. Over het algemeen kan gezegd worden dat wanneer materie
gelijkmatig verdeeld is in het lensstelsel, dit een ander effect heeft op de afbuiging van het licht
van de bron, dan wanneer deze materie verdeeld is over satellietstelsels. In het bijzonder leidt de
aanwezigheid van een satelliet tot een extra vervorming van een boog of een ring. Zoals wij laten
zien in dit proefschrift kunnen de waarnemingen van deze vervormingen gebruikt worden om de
aanwezigheid van satellietstelsels aan te tonen en hun massa’s en posities te bepalen. Door naar
veel zwaartekrachtlenssystemen te kijken en hun donkere/lichtzwakke satellietstelsels te tellen
kan men de voorspellingen van het ΛCDM-model testen. Om op betekenisvolle manier de resul-
taten van waarnemingen van verschillende lenssystemen te combineren binnen de ΛCDM-theorie,
heb ik een statistische methode ontwikkeld.
Sterrenstelsels met sterke zwaartekrachtlenswerking zijn echter zeldzaam. Onlangs heeft de SLACS
survey, gewijd aan het vinden van elliptische zwaartekrachtlenzen met de Hubble Ruimte Tele-
scoop (Hubble Space Telescope, HST), ongeveer honderd nieuwe zwaartekrachtlenzen in kaart
gebracht, velen met bogen en Einstein ringen. De sterrenstelsels in de SLACS survey bevinden
zich op afstanden tussen de 1 en 4 miljard lichtjaar. Deze sterrenstelsels zijn uitermate geschikt
voor de toepassing van mijn methode om donkere satellietstelsels te vinden.
In dit proefschrift heb ik een van de SLACS sterrenstelsels, genaamd SDSS J0946+1006, onder-
zocht. Dit is een zeer zeldzaam type lens, opgebouwd uit twee bronnen op verschillende afstanden
van de waarnemer en de lens. Elke bron wordt vervormd tot een ring en daarom nemen we twee
concentrische ringen met verschillende straal waar. Vanwege deze zeldzame eigenschap heet het
systeem de “dubbele Einstein ring”. Het belangrijkste resultaat van ons onderzoek naar deze lens
is het bestaan van een voorheen onontdekte donkere structuur. Het bestaan van deze structuur
impliceert een donkere materiefractie die weliswaar zeer hoog, maar nog steeds consistent is met
wat voorspeld wordt door ons kosmologische model. Natuurlijk is dit maar één sterrenstelsel, en
de analyse van meerdere systemen is noodzakelijk voordat wij hardere conclusies kunnen trekken
over het aantal satellietstelsels en hun donkere materiefractie.
Echter, niet alle satellietstelsels zijn donker of lichtzwak. Enkele zijn zo helder dat hun licht zelfs
van grote afstand waargenomen kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het lenssysteem
SDSS J120602.09+514229.5. Een uiterst interessante eigenaardigheid van deze lens is dat er een
helder satellietstelsel precies op een boog ligt en deze vervormt door de zwaartekracht. Wij krij-
gen hier dus informatie over het satellietstelsel via twee verschillende wegen, namelijk door licht
van de satelliet direct waar te nemen, en door naar het licht dat door de zwaartekracht van de satel-
liet vervormd is te kijken. We kunnen daarom dit systeem gebruiken, zowel om onze methode op
een rigoreuze manier te testen, als ook om de eigenschappen zoals massa, straal en lichtkracht te
bepalen. Geen enkele andere techniek is in staat om ons een dergelijke schat aan informatie te
verschaffen.
Beide lenssystemen zijn waargenomen door HST. Deze ruimte telescoop, vernoemd naar de
Amerikaanse astronoom Edwin Hubble, is in zijn baan gebracht door de space shuttle in april
1990. Hoewel Hubble niet de eerste ruimtetelescoop is, is het wel een van de grootste en meest
veelzijdige en is welbekend vanwege zowel zijn betekenis voor public relations als zijn essentie
als onderzoeksinstrument. Hij moet ten miste tot 2014 functioneren, wanneer zijn opvolger, de
James Webb Ruimte Telescoop (James Webb Space Telescope, JWST) gelanceerd zal worden.
JWST is voor veel astronomische toepassingen veel beter dan HST, maar omdat JWST in het in-
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frarood waarneemt, moeten de waarnemingen van JWST meer gezien worden als een aanvulling
op de optische en ultra-violette waarnemingen van Hubble, dan als een vervanging hiervan.
Een interessant alternatief voor waarnemingen vanuit de ruimte wordt gegeven door waarnemin-
gen met telescopen op aarde, die gebruik maken van technologie die adaptieve optica genoemd
wordt. Wanneer lichtstralen van een object de atmosfeer van de aarde bereiken, worden zij ver-
bogen. Het gevolg is dat de afbeelding van een ster gemaakt door een telescoop op aarde er niet
uitziet als een scherp puntje, maar als een wazige uitgestrekte bron. Om dit probleem op te lossen
zijn er systemen ontwikkeld die automatisch kunnen corrigeren voor deze distorties.
In het laatste deel van dit proefschrift laat ik zien dat infraroodwaarnemingen vanaf de grond met
adaptieve optica, onder bepaalde omstandigheden even gevoelig of zelfs gevoeliger zijn dan op-
tische waarnemingen uit de ruimte om galactische satellietstelsels te ontdekken. Ik concludeer
hieruit dat de informatie die dit soort data verstrekt over de structuur van zwaartekrachtlenzen en
hun satellietstelsels complementair is aan de data die we via HST krijgen.




