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Nederlandse samenvatting

Wanneer je een telescoop buiten zet in een donkere, heldere nacht, kun je er bijna zeker
van zijn dat het een groep mensen zal aantrekken die door de lens willen kijken. Onmid-
dellijk na het bekijken van de hemel zullen ze een overvloed aan vragen stellen. Vragen
over een object dat zich al hun hele leven boven zich bevond, maar waarvan zijn schit-
terende en bizarre oorsprong slechts zichtbaar werd door het kijken door de telescoop.
Deze vragen zullen uiteindelijk leiden tot meer fundamentele vragen: vragen waarom
wij hier zijn en waar we heen gaan. Het wetenschappelijke gebied dat zich bezighoudt
met het verleden en de bestemming van het universum is kosmologie.

De intellectuele ontwikkeling van de laatste vier eeuwen hebben geleid tot het he-
dendaagse gebied van de kosmologie. Kosmologie is een natuurlijke en complementaire
aanvulling op de exacte wetenschappen. Het begint waar de andere wetenschappen ein-
digen en haar domein onderscheidt zich van de anderen. Een wetenschapper bepaalt de
oorzaak van de fenomenen die geobserveerd worden in de materiële wereld (ofwel in
zijn laboratorium) en formuleert wetten. Deze wetten bouwen voort op generieke theo-
rieën zoals de wetten van licht, warmte en elektriciteit. Kosmologen zoeken daarentegen
niet naar de ultieme oorzaak van een bepaalde klasse van fenomenen, maar naar het uni-
versum in zijn volledigheid. Hij doorgrondt de materiële oorsprong van het bestaan, zijn
toekomst en zijn oorsprong. De Griekse etymologie van “kosmologie” vertelt dat exact:
“kosmos” en “logos”, redeneren over de wereld.

De publicatie van Einsteins werk over de theorie van generale relativiteit kan be-
schouwd worden als het begin van de fysische kosmologie. Een aantal mensen hebben
geprobeerd om het universum te beschrijven met deze theorieën en markeerden daarmee
het ontstaan van fysische kosmologie. Een lijst aan krachtige gereedschappen en tech-
nologieën hebben wetenschappers geholpen om metingen van ongeëvenaarde precisie
te produceren over de parameters van het universum. Daarmee brachten zij kosmologie
op een gelijk niveau met andere wetenschappen zoals natuur- en scheikunde.

De nieuwe metingen en theoretische vooruitgangen (voornamelijk in de theorie van
deeltjesfysica) hebben geholpen om een bolstaand paradigma vast te leggen dat gaat over
de vorming en evolutie van structuur in het universum, genaamd het koude donkerema-
teriemodel (cold dark matter model of CDM). Volgens dit model begon het universum in
een begintoestand met oneindige dichtheid en temperatuur, genaamd de oerknal. In zijn
eerste fase was het universum homogeen en isotroop gevuld met een enorm hoge ener-
giedichtheid, terwijl het zeer snel uitdijt en afkoelt. De zeer complexe kosmos waarin we
leven is het resultaat van de ontwikkeling van zeer vroege, minuscule dichtheidsfluctu-
aties in een verder isotroop en homogeen universum.
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Eerste sterren en de herionisatieperiode
Oerknal / inflatie

Universum van geioni-
seerd gas: volledig 
ondoorschijnend

Het universum wordt
neutraal en 
transparant

Sterrenstelsels en 
quasars beginnen te 
vormen - start 
herionisatie

Herionisatie voltooid
~10% ondoorschijnend

Sterrenstelsels ontwik-
kelen, donkere energie
versnelt de uitdijing
van de ruimte
Ons zonnestelsel
wordt gevormd

Tijd vanaf de
oerknal (jaren)

~380 duizend

~400 miljoen

~1 miljard

~9 miljard

~13,7 miljard

Periode van herionisatie

Vandaag: astronomen kijken terug en begrijpen
NASA / WMAP science team

Wat is de herionisatieperiode? Een schematische weergave van de kosmologische geschiedenis
(bron: NASA/WMAP science team)

Waarschijnlijk het meest aangrijpende verhaal der astrofysica is de vorming van struc-
tuur in ons universum: hoe de buitengewoon complexe objecten die ons hedendaags
omringen gegroeid zijn uit een opvallend simpel medium dat ontsprong in de oerknal.
De afgelopen decennia hebben een enorme vooruitgang gezien in het ontrafelen van de
vele draden in dit verhaal. Een basisparadigma voor structuurvormatie is nu gevormd.

Ongeveer 400.000 jaar na de oerknal begon de dichtheid en temperatuur van het uni-
versum significant te dalen, waardoor ionen en elektronen de kans kregen om zich te
hercombineren tot voornamelijk waterstof- en heliumatomen. De andere elementen zijn
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Het pad van het kosmische herionisatiesignaal.

verwaarloosbaar. Onmiddellijk daarna begonnen fotonen zich te ontkoppelen van de ba-
ryonen en het universum werd transparant, waardoor het universum transparant werd
en straling zo kon ontsnappen. Dit liet de relikwiestraling genaamd de kosmologische
achtergrondstraling (cosmic microwave background, CMB) achter. Deze gebeurtenis bracht
het universum in een periode van duisternis, bekend als de “dark ages” van het uni-
versum. Deze donkere periode eindigde 400 miljoen jaar later, toen de eerste sterren,
zwarte gaten, etc., begonnen te vormen en ioniserende straling begonnen af te geven.
Toen het aantal ultravioletstralende objecten voldoende groeide, begon de temperatuur
en hoeveelheid geı̈oniseerde gas toe te nemen, waardoor uiteindelijk de neutrale water-
stof volledig ioniseerde. Deze periode, waarin het gas van bijna volledig neutraal de
overgang maakte naar bijna volledig geı̈oniseerd, staat bekend als de periode der herio-
nisatie (Epoch of Reionization, vanaf hier “EoR”).

De EoR splitste de geschiedenis van het universum in tweeën. Voor de EoR domi-
neerde donkere materie (onzichtbare materie waarvan zijn bestaan is gedetecteerd door
gravitationele interactie) de vorming en evolutie van structuur, terwijl baryonische ma-
terie slechtst een marginale rol speelde. Na de EoR begon de rol van gas prominent te
worden op de ontwikkeling van de structuur. Op kleine schalen begon het zelfs te domi-
neren.

De studie naar deze periode raakt vele fundamentele vragen in de kosmologie, de
ontwikkeling van sterrenstelsels en het vormen van quasars en metaalarme sterren. Veel
theoretische aandacht wordt op het moment besteed aan het begrijpen van de natuur-
kundige processen die de evolutie van deze periode gestart en gecontroleerd heeft, als-
mede aan de onderverdeling van verdere structuurvorming.

Ondanks zijn fundamentele aard bestaan er slechts drie sterke observationele limie-
ten aan de EoR. De CMB-temperatuur en polarisatiegegevens die verkregen zijn door
de WMAP-satelliet hebben het mogelijk gemaakt om de totale Thomsonverstrooiing te
kwantificeren van de eerste CMB-fotonen op tussenliggende vrije electronen die gepro-
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duceerd zijn door de EoR in zijn kijklijn. Zij tonen dat de CMB-intensiteit slechts voor
negen procent geremd is, wat aangeeft dat het universum 400 miljoen jaar voornamelijk
neutraal was en toen ioniseerde. Desalniettemin is de Thomsonverstrooiingmeting een
integrale limiet die ons weinig verteld over de bronnen der herionisatie, de duur van de
periode, noch hoe het zich heeft verspreid over het hele universum. Een andere limiet
is te danken aan specifieke kenmerken in de spectra van verre quasars, die bekend staan
als het Lyman-alfawoud. Deze kenmerken, waarvan neutrale waterstof de oorzaak is,
geven ons twee belangrijke feiten over herionisatie.

Ten eerste is waterstof in het recente universum sterk geı̈oniseerd: slechts een op
10.000 is neutraal. Ten tweede is de neutrale fractie van waterstof in het verre universum
op een roodverschuiving van 6,5 plotseling gestegen, dat wil zeggen, ongeveer 900 mil-
joen jaar na de oerknal, waarmee het einde van de herionisatie is afgebakend. Onlangs
heeft de opgewaardeerde Hubble Space Telescope verre stervormende sterrenstelses ge-
observeerd welke zich in de EoR bevinden. Ondanks dat deze gegevens sterke limieten
leveren aan de geı̈oniseerde toestand van het universum op een roodverschuiving van
6,5, vertellen ze erg weinig over het intrinsieke herionisatieprocess.

Om waterstof te ioniseren zijn fotonen met een energie van 13,6 elektronvolt of meer
nodig: de herionisatie van het universum heeft dus ultraviolette fotonen nodig. Een
cruciale vraag is welke natuurlijke bronnen de UV-fotonen geleverd hebben die beno-
digd zijn om het universum te ioniseren en in deze toestand vasthouden. Triviale kan-
didaten zijn de eerste sterren (zogenaamde derdepopulatiesterren) en (mini)quasars –
objecten met een enorm zwarte gat. Verschillende artikelen hebben andere bronnen van
herionisatie beschouwd, zoals verdwijnende of zelfoplossende donkeremateriedeeltjes
of verdwijnende kosmische snaren. Echter, de beperkingen op zulke objecten maken het
onwaarschijnlijk dat zij alleen het universum hebben kunnen herioniseren.

Het standaardscenario voor de EoR is eenvoudig. De eerste stralende objecten ioni-
seerden zijn aangrenzende omgeving, waardoor geı̈oniseerde bellen ontstonden die zich
uitbreidden totdat de ionisatie alle fotonen geconsumeerd heeft. Naarmate het aantal
objecten stijgt zal ook het aantal bellen stijgen en uiteindelijk de volledige ruimte vullen.
Er zijn echter veel details die opgehelderd moeten worden. Wat bestuurde de vorming
van de eerste objecten en hoeveel ioniserende straling produceerden zij? Hoe hebben de
bellen zich uitgedijd naar een intergalactisch medium en wat ioniseerden zij het eerst,
dichte of minder dichte regio´ s? Om het antwoord op zulke vragen te verkrijgen pro-
beren kosmologen de EoR te simuleren door modellen te combineren. Deze modellen
volgen de vorming van de donkeremateriehalo’s met stralingstransportmechanismen en
de evolutie van geı̈oniseerde bellen.

Drie studies van de 21cm-emissielijn van neutrale waterstof zouden onze beste hoop
kunnen zijn om de vorming van structuur in de donkere en de herionisatieperioden te
onderzoeken. De sterkte van de 21cm-emissie of -absorptie hangt af van de relatieve
bezettingsaantallen van de grondtoestand en de aangeslagen toestand. De 21cm-lijn kan
in aangeslagen toestand komen ofwel door botsingen, ofwel door Lyman-alfa excitatie –
het zogenaamde Wouthuysen-Field-effect.

De 21cm-lijnemissie van de EoR is roodverschoven door de kosmische uitdijing naar
het metergolflengtebereik. Op een roodverschuiving van negen (550 miljoen jaar na de
oerknal) heeft de 21cm-lijn een golflengte van 2,1 meter (wat overeenkomt met een fre-
quentie van ongeveer 140 MHz). Deze eigenschap geeft ons de mogelijkheid om het
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herionisatieproces te bestuderen en in kaart te brengen, tijdsnede voor tijdsnede. Het
observeren van de 21cm-straling van het diffuse intergalactische medium van voor en
tijdens de EoR biedt een grote potentie voor het bestuderen van de materiële verdeling
tijdens deze vroege stadia. Het zal ook de oorsprong van de eerste bronnen ontsluieren,
evenzo de verzadiging, verdeling en voortgang van de EoR.

Het observeren van de 21cm-straling van de EoR en eerder vereist radiotelescopen,
welke op dit moment de vereiste gevoeligheid ontbreken. Dit verandert gelukkig in de
komende jaren, door het voltooien van moderne radiotelescopen met het specifieke doel
om de 21-cmlijnemissie van de EoR te observeren. Tot deze groep behoren LOFAR1 (de
“Low Frequency Array”), die gebouwd wordt in een aantal Europese landen en geleid
wordt door Nederland ; de Murchison Widefield Array2 (MWA), op het moment in de
constructiefase in het westen van Australië door instituten uit Australië en de VS ; en
de internationale Square Kilometer Array3 (SKA), zonder twijfel het meest ambitieuze
project wat gebouwd gaat worden in decennia. LOFAR en MWA zullen het verzamelen
van gegevens binnen een jaar starten en zijn er op ingesteld om de spatiële spreiding van
neutrale waterstof in het universum over honderden vierkante graden van de hemel in
kaart te brengen.

Ieder punt in deze kaarten zal geobserveerd worden op vele verschillende frequentie-
of tijdsnedes tussen een roodverschuiving van 11,5 en 6,5, waarin de significante evolu-
tie van de fractie van neutrale waterstof wordt verwacht. Deze telescopen zijn inter-
ferometrische verzamelingen van antennes met een grote verzameloppervlakte en zul-
len de gevoeligheid hebben om zeer zwakke signalen te detecteren die zijn verzonden
door het vroege universum. Deze metingen zullen niet gemakkelijk zijn door een groot
aantal complicerende factoren. Zo zal de roodverschoven 21cm-emissie door overscha-
duwende galactische en buitengalactische voorgronden sterk aangepast worden. Het
radiosignaal wordt verder sterk veranderd door de ionosfeer van de aarde en de instru-
mentele respons. Al deze effecten moeten op voorzichtige wijze worden geneutraliseerd
door een superieure ijking van de telescoop.

Deze nieuwe telescopen zijn op fase gebrachte verzamelingen van eenvoudige an-
tennes, in plaats van de traditionele parabolische schotelantennes. De ontvangende ele-
menten zijn dipolen met een intrinsiek groot gezichtsveld, waardoor golven van vele
richtingen gelijktijdig ontvangen worden. Een signaal vanuit een gegeven richting arri-
veert bij de verschillende ontvangers met een kleine vertraging. De signalen kunnen met
behulp van deze vertraging op een bepaalde manier gecombineerd worden waardoor
enkel de signalen van een bepaalde richting maximaal versterkt worden. Verder kunnen
signalen van verschillende richtingen tegelijkertijd geobserveerd worden met een hoge
richtingsgevoeligheid. Dit proefschrift bestudeert de moeilijkheden in de observatie van
het EoR-signaal die optreden door de instrumentele invloed van de telescoop.

Zeer sterke bronnen aan de hemel kunnen worden gebruikt als startmodel om de ge-
observeerde gegevens te corrigeren. De gegevens zullen gecorrigeerd moeten worden
voor de effecten van de ionosfeer, de richtingsgevoelheid van de antenne en de effec-
ten van de elektronische ontvangers. Al deze effecten kunnen beschreven worden met
een vergelijking genaamd Hamaker-Bregman-Sault (HBS) meetvergelijking (measurement

1http://www.lofar.org
2http://www.mwatelescope.org
3http://www.skatelescope.org
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equation, ME). Gebruikmakend van verscheidene modellen voor de aanpassingen en de
HBS ME simuleren we de gegevens in een gecontroleerde omgeving en zien we hoe zij
de observatie beı̈nvloeden. Verder ijken we de gegevens door gebruik te maken van de
standaard kalibratieprocedure van LOFAR om te testen of deze naar tevredenheid werkt
en testen we tevens de efficiëntie.

Een belangrijke vraag is hoe goed we de gegevens moeten kalibreren om het EoR-
signaal te kunnen extraheren zodat we de genoemde fundamentele astrofysische vraag-
stukken kunnen beantwoorden. Daarvoor berekenen we de statistisch-optimale oplos-
sing voor het maken van afbeeldingen gebruikmakend van de maximale waarschijnlijk-
heidsmethode. De oplossing op deze methode is eigenlijk de oplossing van een groot
systeem van lineaire vergelijkingen. Ondanks dat het probleem wiskundig haalbaar is,
zijn de algoritmen numeriek instabiel en is de hoeveelheid gegevens te groot wanneer
de verwerkingstijd beschouwd wordt.

Gelukkigerwijs is er in de laatste jaren een grote vooruitgang geboekt in multicore
architecturen en dataparallelle algoritmen vullen het gat tussen GPUs en CPUs. Weten-
schappelijke problemen als het verwerken van de LOFAR-gegevens vereisen dezelfde
numerieke operaties op een grote hoeveelheid gegevens. GPUs kunnen zulke proble-
men significant sneller berekenen vergeleken met traditionele computers. Dit versnelt
het verwerken van de gegevens aanzienlijk.

Ondanks de moeilijkheden zal de nabije toekomst geweldig opwindend zijn voor
dit wetenschappelijk gebied, aangezien een observationeel succes een compleet nieuwe
deur zal openen in de kosmologie, en haar licht zal laten schijnen op de donkere tij-
den van het universum en de periode der herionisering. Het zal het observationele gat
in onze kennis van het universum dichten dat ligt tussen 400.000 jaar na de oerknal toen
hercombinatie ontstond en een miljard jaar later toen het universum volledig geı̈oniseerd
was. Om dit doel te bereiken moeten radiointerferometers gekalibreerd worden met on-
gekende precisie. Deze dissertatie demonstreert de uitdagingen die gesteld worden door
de instrumentele en rekenkundige aspecten van de geplande EoR-experimenten. We
staan aan de voet van een spannende periode nu radioastronomie zich uitbreid met on-
gekende mogelijkheden en de ambitieuze doelen kunnen we slechts dan halen, wanneer
we onze metingen begrijpen tot een fundamenteel niveau.


