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Abstract

De eerste observing run van de Advanced LIGO detectoren hebben
ons de eerste detecties van zwaartekrachtsgolven opgeleverd. De twee
signalen, afkomstig van samensmeltingen van zwarte gaten, passeerde
de detectoren op 14 september 2015 en 26 december 2015. De twee
events, genaamd GW150914 en GW151225 geven ons een unieke mogelijkheid
om voor het eerst de algemene relativiteitstheorie (ART) in het dynamische
sterkeveldenregime te testen. Door gebruik te maken van de gecombineerde
informatie van de twee events maken wij het mogelijk sterkere restricties
dan voorheen te leggen op mogelijke afwijkingen van de ART.

Naast een uitgebreide beschrijving van de methodieken voor het
testen van de ART introduceren wij ook reduced order models (ROM)
voor uitgebreide geparametriseerde golfvormen die gebruikt worden
in de test-methodieken. Door gebruik te maken van deze ROMs
reduceren wij de benodigde rekenkracht voor Bayesiaanse inferentie
aanzienlijk. De ROMs die wij presenteren zijn speciaal gebouwd voor
TIGER (test infrastructure for general relativity) en maken gebruik
van reduced order quadrature (ROQ) om berekeningen van de likelihood
aanzienlijk te versnellen. We demonstreren dat de ROQs een typische
test van de ART met een factor van een paar tot een paar honderd
kunnen versnellen, afhankelijk van de massa van het bron-systeem.
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