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Populair-wetenschappelijke
samenvatting

Dit proefschrift gaat over zwaartekracht, en een aantal van de bijzondere effecten die zij
heeft op de beweging van sterren wanneer die extreem dicht bij elkaar in de buurt komen.
Dat blijkt een heel ingewikkelde situatie te zijn, en dat lijkt in eerste instantie verbazend.
Zwaartekracht is immers een natuurkracht waar iedereen van jongs af aan mee bekend is:
het houdt ons met onze benen op de grond, zorgt ervoor dat appels uit de bomen vallen,
dwingt de maan in een baan rond de aarde, en de aarde in een baan rond de zon. Wat
onderzoek in zwaartekracht desondanks een uitdaging maakt, is dat het een natuurkracht
is die veel afwijkt van ons begrip van de rest van de natuurkunde: de zwaartekracht
is conceptueel heel anders dan de drie andere fundamentele natuurkrachten (de elektro-
magnetische kracht, de sterke kernkracht, en de zwakke kernkracht) en haar beschrijving
vereist een heel andere wiskunde. Het vereiste dan ook het intellect van twee van de groot-
ste wetenschappelijke genieën uit de historie om inzicht te krijgen in het vallen der dingen.

Zwaartekracht volgens Newton en Einstein

Sir Isaac Newton (1642-1727) was de eerste die een accurate beschrijving wist te geven
van de werking van de zwaartekracht. Hij beschouwde het als een ’action at a distance’,
een mysterieuze en onzichtbare neiging van materie om alle andere materie naar zich toe
te trekken, en wist daar een wiskundige formule aan toe te kennen die hij publiceerde in
1687. Deze Universele Wet van de Zwaartekracht bleek erg succesvol: voor het eerst in de
geschiedenis kon de mensheid nauwkeurig de banen van de planeten berekenen, Zons- en
Maansverduisteringen voorspellen, en kenden de getijden geen geheimen meer. Toch bleek
een aantal dingen niet helemaal te kloppen: zo laten metingen zien dat de planeet Mer-
curius iets sneller om de zon draait dan door de Universele Wet van de Zwaartekracht wordt
beschreven. Bovendien zegt Newtons theorie dat zwaartekracht instantaan is: er gaat geen
tijd verloren tussen oorzaak en gevolg. Bijvoorbeeld: als de Zon op magische wijze zou
verdwijnen zou dat op aarde direct merkbaar zijn, wat zou betekenen dat de zwaartekracht
de afstand tussen de zon en de aarde heeft overbrugd met een oneindig hoge snelheid. Dat
is in strijd met de Speciale Relativiteitstheorie, die in 1905 is opgesteld door Albert Einstein
(1879-1955) die zegt dat niets sneller kan gaan dan het licht. Zwaartekracht mag hierop
geen uitzondering zijn, en dus moest Newtons Universele Wet worden aangepast!
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Figure 1: De kromming van de ruimte door een ster (midden). De planeet (links) volgt een pad dat
gebogen is door de kromming van de ruimte. Een gesloten baan rond de ster is het gevolg.

Hoe dat moest gebeuren, werd gesuggereerd door diezelfde Speciale Relativiteitstheorie.
Deze zegt namelijk ook dat de wetten van de natuurkunde dezelfde moeten zijn voor alle
waarnemers die ten opzichte van elkaar bewegen met constante snelheid. Einstein wist dit
principe te verenigen met de zwaartekracht door te stellen dat er eveneens geen onderscheid
bestaat tussen waarnemers die zich ten opzichte van elkaar versnellen. Immers, zo berede-
neerde hij, iemand die in een lift staat die omhoog versnelt voelt dat hij met zijn voeten op
de vloer wordt gedrukt, maar zou precies hetzelfde hebben gevoeld als het de zwaartekracht
was die hem naar beneden trok. Met dit inzicht stelde Einstein de zwaartekracht equivalent
aan versnelling, en formuleerde hij in 1916 de Algemene Relativiteitstheorie.
In deze theorie wordt zwaartekracht beschreven door een kromming van de ruimte en tijd.
Zoals een meridiaan een gebogen pad volgt omdat de globe bolvormig is, zal een massa een
gebogen baan volgen omdat hij beweegt in een ruimte die gekromd is; de buiging van het
pad schrijven we toe aan zwaartekracht. De precieze vorm van de kromming van de ruimte
en tijd wordt op zijn beurt gedicteerd door de aanwezigheid van massa: hoe meer massa
er aanwezig is, hoe meer de ruimte en tijd gekromd zijn. Een voorbeeld hiervan is te zien
in Figuur ??; hierin kromt een zware ster de ruimte zodanig, dat de baan van de planeet
om de ster heen gebogen wordt. De planeet volgt dan ook een gesloten baan rond de ster.
Einstein publiceerde een formule waarmee de kromming van de ruimte en tijd berekend
kan worden. Tenslotte liet hij zien dat, in het speciale geval dat de zwaartekracht niet al
te sterk is, de Algemene Relativiteitstheorie weer netjes de Universele Zwaartekracht van
Newton oplevert.

Zwarte Gaten en Gravitatiegolven

De Algemene Relativiteitstheorie is de meest succesvolle beschrijving van de zwaartekracht
die we kennen. De theorie verklaart de afwijkingen van de baan van Mercurius, de afbuiging
van licht door de Zon, de vertraging van de tijd door de aanwezigheid van massa, en zelfs
de uitrekking van het Universum. Al deze voorspellingen zijn, vaak uiterst nauwkeurig,
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bevestigd door experimentele waarnemingen. De theorie doet verder nog twee exotische
voorspellingen. Een ervan is het bestaan van zwarte gaten: ineengestorte sterren die zoveel
massa samenballen dat zelfs het licht niet aan de resulterende zwaartekracht kan ontsnap-
pen en waar de tijd tot stilstand komt. Zwarte gaten zijn de sterkste bronnen van de
kromming van ruimte en tijd die we kennen.
Verder voorspelt de Algemene Relativiteitstheorie het bestaan van gravitatiegolven: miniem
kleine trillingen van de ruimte en tijd die worden opgewekt wanneer een massa beweegt
in het zwaartekrachtsveld van een andere massa. Deze trillingen planten zich voort door
het heelal met de snelheid van het licht, en we kunnen hun aanwezigheid meten door goed
naar de onderlinge beweging van materie te kijken: zoals twee dobbers in een vijver zullen
schommelen ten opzichte van elkaar wanneer er een watergolfje voorbij komt, zullen twee
massa’s in de ruimte dat doen door een gravitatiegolf. Deze schommelbeweging is echter
heel erg klein (de relatieve verplaatsing van de massa’s heeft een typische grootte van de
kern van een waterstofatoom), en is het grootst wanneer de bron van de golven een heel
sterk zwaartekrachtsveld heeft. Een van de sterkste bronnen van gravitatiegolven is dan
ook wanneer een ster beweegt in het extreem sterke zwaartekrachtsveld van een zwart gat.
Zulke gravitatiegolven bevatten een schat aan informatie over zwarte gaten en over de
geldigheid van de Algemene Relativiteitstheorie, en het meten van deze golven is een van
de grootste uitdagingen van de hedendaagse natuurkunde. Op dit moment wordt naarstig
gezocht naar gravitatiegolven door o.a. de experimenten VIRGO in Italie, LIGO in de
Verenigde Staten, en worden er voorbereidingen getroffen om de zoektocht voort te zetten
buiten de aarde in het LISA experiment en onder de grond met de Einstein Telescope.
Om de zeer kleine gravitatiegolven te herkennen in het meetsignaal en om daar informatie
over zwarte gaten uit te concluderen, moet er wel een goede voorspelling paraat staan;
dit betekent dat uit de Algemene Relativiteitstheorie berekend moet worden hoe de grav-
itatiegolven er precies uit zien.

Relativistische Epicykels...

Dat is geen gemakkelijke opgave: de wiskunde van de Relativiteitstheorie is erg ingewikkeld,
en oplossingen worden vaak alleen bij benadering gevonden. Veelal wordt er daarbij ge-
bruik gemaakt van de aanname dat de zwaartekracht in eerste instantie zwak genoeg is om
beschreven te worden met Newtons Universele Zwaartekrachtswet; de effecten van Einsteins
tijdruimtekromming worden daarna als correctie toegevoegd. Nadeel van deze aanpak is
dat hij steeds minder goed werkt wanneer de ster steeds dichterbij het zwarte gat komt,
omdat daar het zwaartekrachtsveld sterker en sterker wordt. Dat is jammer, omdat juist
daar de grootste gravitatiegolven worden opgewekt.
In dit proefschrift presenteren wij een andere methode, die nergens aanneemt dat zwaarte-
kracht zwak is. In plaats daarvan doen wij de aanname dat de beweging van de ster in
eerste instantie eenvoudig genoeg is om beschreven te worden door een cirkelbaan, en voe-
gen we daarna correcties op de baan toe om zo de werkelijke, ingewikkelder, beweging te
vinden. De uitkomsten van onze berekeningen lijken op het model waarmee de Egyptis-
che wijsgeer Ptolemeus (90-168) in de tweede eeuw na Christus de beweging van de Zon,
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Figure 2: Ptolemeus (links) beschreef de beweging van planeten en zon rond de aarde door cirkels bovenop
cirkels te plaatsen, zoals te zien is op een bladzijde (rechts) uit zijn boek Almagest.

de Maan, en de planeten rond de aarde probeerde te verklaren. Hij plaatste daartoe de
planeten op een cirkelbaan en voegde kleinere cirkels, de zogenaamde epicykels, toe ter
correctie, zoals te zien is in Figuur ??. Ptolemeus’ model was, uiteraard, niet correct (zo
was zijn aanname dat alle planeten en de zon rond de aarde draaien al verkeerd, laat staan
dat hij kennis had van de Relativiteitstheorie), maar ons onderzoek heeft laten zien dat de
Algemene Relativiteitstheorie dicteert dat de beweging van een ster rond een zwart gat op
een soortgelijke manier te beschrijven is. In ons geval zijn de correcties niet cirkelvormig
maar een ingewikkelder gesloten vorm, die we heel precies hebben uitgerekend. Wij noe-
men ons model Relativistische Epicykels.
Omdat wij het enorme zwaartekrachtsveld van het zwarte gat in vol ornaat meenemen, is
de verwachting dat de uitkomsten van onze Relativistische Epicykels uiterst nauwkeurig
zijn.. zelfs wanneer de ster extreem dicht bij het zwarte gat komt. We vinden dat dat
inderdaad het geval is: zolang de banen niet te zeer afwijken van een cirkelbaan, komen
onze uitkomsten typisch voor meer dan 99% overeen met de werkelijke banen.

...en de resulterende gravitatiegolven

Nu de banen bekend zijn, is de volgende stap het berekenen van de gravitatiegolven ten
gevolge van de beweging van de ster rond het zwarte gat. Dit is een hele opgave gebleken: de
eerste stappen werden al gezet in 1953, en een uiteindelijk formalisme is pas in 2004 gepub-
liceerd. Dit formalisme vereist dat de baan van de ster rond het zwarte gat in wiskundig
precieze vorm bekend is als functie van de tijd, en onze Relativistische Epicykels stellen
ons in staat dat te doen. De aldus verkregen formules voor de gravitatiegolven hebben
we daarna door de computer laten oplossen, met behulp van een computerprogramma
geschreven in de taal C++. De gevonden gravitatiegolven blijken goed overeen te komen
met de uitkomsten die al in de literatuur bekend waren, en nieuwe uitkomsten berekenen
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we nu snel en gemakkelijk. Ook hier geldt dat een nauwkeurigheid van ruim 99% gebruike-
lijk is.
Tenslotte hebben we onderzoek gedaan naar de beperkingen van onze Relativistische
Epicykels. Het nadeel van onze methode is immers dat de baan van de ster rond het
zwarte gat niet teveel mag afwijken van een cirkel; inderdaad vinden we dat onze uitkom-
sten minder nauwkeurig worden naarmate de ster een meer en meer eccentrische baan volgt.
Echter, onze berekeningen laten ook zien dat de uitgezonden gravitatiestraling ervoor zorgt
dat de baan van de ster van vorm verandert, en wel zodanig dat hij steeds cirkelvormiger
wordt. Dit betekent dat onze uitkomsten steeds nauwkeuriger worden naarmate de ster
dichterbij het zwarte gat komt! Het nadeel van onze methode wordt dus teniet gedaan door
de natuurlijke cirkelvorming van een eccentrische baan ten gevolge van het uitzenden van
gravitatiegolven. We concluderen dan ook dat onze Relativistische Epicykels erg geschikt
zijn voor het beschrijven van de gravitatiegolven opgewekt door de beweging van een ster
rond een zwart gat, zelfs wanneer de ster uiterst dichtbij het zwarte gat is.

Vervolgonderzoek

Ideeën voor vervolgonderzoek zijn er volop. Zo kan de nauwkeurigheid van de Relativis-
tische Epicykels verder worden verhoogd door nog een aantal extra correcties op de baan
uit te rekenen. Verder is tot nu toe louter de tijdruimtekromming van het zwarte gat
beschouwd en dat van de ster verwaarloosd; een vervolgstap zou kunnen zijn deze extra
tijdruimtekromming ook in rekening te brengen. Ook is het interessant te onderzoeken of
de berekening van de gravitatiegolven niet zonder computer gedaan zou kunnen worden,
door de berekening van het C++ programma te vervangen door een puur wiskundige for-
mule. Tenslotte is uit onze berekeningen gebleken dat onze methode ook in staat is de
beweging van elektrisch geladen deeltjes te beschrijven rond een pulsar (een zware ster
met een magnetisch veld die, zoals een vuurtoren, regelmatig lichtflitsen uitzendt). Met
name deze laatste mogelijkheid is bijzonder interessant, omdat pulsars ons in staat stellen
multimessenger astronomy te doen: het bestuderen van de sterren door zowel naar gravi-
tatiegolven te kijken als lichtgolven. De eerste stappen in die richting hebben we al gezet,
en zal de basis zijn van vervolgonderzoek.

Gideon Koekoek,
2011.
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