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Samenvatting

Wat is een gravitatiegolf?

Gravitatiegolven zijn aan het begin van de vorige eeuw voorspeld door A. Einstein. Deze gravi-

tatiegolven lijken thuis te horen in een sciencefiction verhaal: Einsteins aanname dat ruimtelijke

afstanden periodiek kunnen veranderen zonder verplaatsing van aanwezige objecten, lijkt haast on-

mogelijk. Gravitatiegolven bestaan echter wel en zijn voor het eerst waargenomen in 2015, 100 jaar

nadat ze voorspeld waren. De tijd tussen voorspelling en observatie duurde zo lang omdat gravi-

tatiegolven zo ontzettend weinig invloed hebben, en niet vanwege gemakzuchtige onderzoekers. De

experts van 100 jaar geleden twijfelden namelijk of het ooit zou lukken om gravitatiegolven te meten.
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SAMENVATTING

Hoe kunnen we gravitatiegolven meten?

Tegenwoordig worden gravitatiegolven regelmatig gemeten met behulp van interferometers. Deze

interferometers hebben armen van meerdere kilometers lang. Een sterke laser stuurt licht in de

interferometer. De lichtbundel wordt gesplitst in twee bundels met behulp van een halfdoorlatende

spiegel. Het licht reist vervolgens door de twee armen en wordt aan het einde van de armen volledig

weerkaatst door een spiegel, waarna de twee bundels elkaar weer ontmoeten bij dezelfde halfdoorla-

tende spiegel. Wanneer beide armen precies even lang zijn, verlaat het licht de interferometer wee

via de ingang waar het licht naar binnen is gekomen. Wanneer de armen echter niet even lang zijn

zal een gedeelte van het licht de interferometer via de uitgang verlaten. Dit komt door de golfeigen-

schappen van licht – alleen wanneer de top van de terugkerende golf uit de ene arm overeenkomt

met een dal van de golf uit de andere arm, is het donker aan de uitgang van de interferometer,

anders verschijnt er licht.

Een gravitatiegolf verandert de armlengtes van de interferometer. Eerst wordt de ene arm langer

en de andere arm korter, dan andersom. Dit veroorzaakt een veranderende hoeveelheid licht bij de

uitgang. Door deze hoeveelheid licht met de tijd te meten, kunnen onderzoekers gravitatiegolven

observeren en bestuderen.
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Wat is het onderwerp van dit proefschrift?

Net zo als het makkelijker is om te beoordelen of een gloeilamp is aan- of uitgeschakeld wanneer de

lamp veel helderder is dan zijn omgeving, is het makkelijker om een gravitatiegolvensignaal te meten

wanneer er veel licht afkomstig is uit de interferometer. Een manier om meer licht te krijgen is een

sterkere laser te gebruiken. De lasers die voor de detectie van gravitatiegolven gebruikt worden zijn zo

sterk dat ze de spiegels kunnen laten trillen. Daarnaast worden de spiegels ook verhit door de laser,

het centrum wordt warmer dan de rand. Dit is vooral van belang in de tot nu toe in de uitleg van

de interferometer genegeerde spiegels, die niet al het licht weerkaatsen. Hoewel de lichtsnelheid in

vacuüm constant is, is de lichtsnelheid in de spiegel afhankelijk van de temperatuur van deze spiegel.

De snelheid van het laser licht door de spiegel is nu afhankelijk van waar het licht door de spiegel

gaat, dit verandert de intensiteitsverdeling van het laser licht. Deze veranderingen in de intensiteit

kunnen het functioneren van de interferometer ernstig verstoren. Dit proefschrift behandelt hoe

veranderingen in de intensiteitsverdeling kunnen worden waargenomen met een fasecamera. In de

toekomst zal de data van de fasecamera’s gebruikt worden om thermische effecten van de spiegels te

compenseren. Hierdoor kan er met meer licht worden gewerkt in de interferometer en wordt deze

gevoeliger voor het meten van gravitatiegolven.
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Wat is een fasecamera?

De fasecamera wordt gebruikt om het golffront van een laserbundel te meten. Dit betekent dat zowel

de fase als de intensiteit van het licht wordt gemeten. De intensiteit beschrijft hoeveel licht er op

een bepaalde locatie valt – hoe hoog de golf is – en de fase geeft de locatie van de pieken en dalen

van de golf. De pieken en dalen bewegen zich door de ruimte, vergelijkbaar met de pieken en dalen

van watergolven, ze staan dus niet stil. Maar als we de fase op een bepaald moment in tijd meten,

weten we ook de locatie van de pieken en dalen van de lichtgolf in de tijd.

Als wij naar een lichtbron kijken kunnen wij de golven van het licht niet zien. Dit komt omdat

de pieken zo dicht bij elkaar liggen en het licht zo onvoorstelbaar snel beweegt. Ook elektronische

apparaten kunnen de golven van het licht niet direct waarnemen – de golven bewegen te snel. Maar

als je twee lichtbundels met net iets verschillende golflengtes mengt, dan krijg je een zogenaamde

zweving. Met behulp van de zweving kan het faseverschil tussen de twee lichtbundels bepaald worden.

Thermische effecten in de spiegels veranderen de fase van de laserbundel in de interferometer. De

fase van een referentie lichtbundel buiten de interferometer wordt echter niet bëınvloed door deze

thermische effecten. Op deze manier kan de fasecamera de faseverandering van het golffront in de

interferometer bepalen. Dit wordt gebruikt om de invloeden van thermische effecten te meten.
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Wat is er tot nu toe gemeten?

De tot nu toe ontdekte gravitatiegolven zijn veroorzaakt door de versmelting van zeer zware as-

tronomische objecten zoals zwarte gaten en neutronensterren. Als twee van dit soort objecten om

elkaar heen draaien - vergelijkbaar met de baan van de aarde om de zon - worden gravitatiegol-

ven uitgezonden. De afstand tussen de twee objecten wordt kleiner met de tijd, de twee objecten

draaien sneller en sneller om elkaar heen, het gravitatiegolfsignaal wordt sterker en de frequentie

gaat omhoog tot de twee objecten elkaar raken. Op dat moment versmelten de twee objecten en het

signaal neemt af. Wanneer twee zwarte gaten versmelten, neemt het signaal af zoals het geluid van

een bel afneemt nadat je deze hebt aangeslagen - vandaar de naam ”ringdown”.

In het geval van twee zwarte gaten is de gebeurtenis enkel met behulp van gravitatiegolven te ob-

serveren. Als er een neutronenster bij betrokken is wordt er ook licht uitgezonden. Om zeker te

weten dat de gravitatiegolf en het licht dezelfde oorsprong hebben en om extra informatie over de

gebeurtenis met behulp van het lichtsignaal te verzamelen, moeten we bepalen uit welke richting de

gravitatiegolf komt. De richting wordt bepaald door de aankomsttijd van de gravitatiegolf bij de ver-

schillende detectors te vergelijken. In het algemeen geldt, hoe meer detectors er zijn, hoe beter de

richting van de bron van de gravitatiegolf te achterhalen is. Momenteel zijn vier detectors opera-

tioneel, alhoewel de GEO600 detector minder gevoelig is en daardoor niet bijgedragen heeft aan de

waarnemingen tot nu toe.
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Wat is de toekomst van het gravitatiegolven onderzoek?

Met behulp van gravitatiegolven kan het heelal op een compleet nieuwe manier onderzocht worden.

Wat we zullen ontdekken en leren weten wij nog niet precies, maar ik verwacht dat gravitatiegolven

ons beeld van de grote ”lege” ruimte om ons heen voor goed gaat veranderen.
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