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Populaire Samenvatting

Alles wat je om je heen ziet, ook jijzelf, is opgebouwd uit moleculen, die
op hun beurt weer zijn opgebouwd uit atomen. Atomen kunnen ook weer
opgedeeld worden in protonen en neutronen, die de kern van de atomen
vormen. Protonen en neutronen zijn opgebouwd uit quarks, wat elemen-
taire deeltjes zijn. Elementaire deeltjes zijn de allerkleinste deeltjes waar
alle materie uit bestaat. De protonen en neutronen in de atoomkern,
worden omringd door elektronen, die we ook kennen van bijvoorbeeld de
elektriciteit in huis. Een ander deeltje dat iedereen kent, is de foton, het
lichtdeeltje. Maar er zijn ook deeltjes die wat minder bekend zijn, maar
toch in groten getale aanwezig: zo schieten er per seconde ongeveer 45
biljoen neutrino’s afkomstig van de zon door je lichaam! Neutrino’s zijn
ongeladen deeltjes die heel licht zijn, en zo goed als met de lichtsnelheid
reizen. Ze ontstaan in sterrenkundige objecten, zoals de zon en andere
sterren, maar ook in kernreacties op aarde. Neutrino’s komen voor in
drie verschillende smaken: elektron-neutrino’s, muon-neutrino’s en tau-
neutrino’s. Het bijzondere aan neutrino’s is dat ze meestal een combi-
natie zijn van deze drie smaken, die tijdens de weg die ze afleggen, ook
nog continu verandert. Een neutrino dat als elektron-neutrino begint,
kan dus op een gegeven moment een tau-neutrino zijn. Dit noemen we
neutrino-oscillatie. Sommige deeltjes zijn niet stabiel genoeg om zomaar
op aarde voor te komen. Om deze deeltjes te onderzoeken, proberen
wetenschappers met een grote deeltjesversneller de omstandigheden van
het vroege heelal na te bootsen, om ze op die manier te kunnen creëren.
Op die manier is een aantal jaar geleden het Higgs-deeltje ontdekt, dat er
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voor zorgt dat de andere deeltjes massa kunnen hebben. Al deze deeltjes,
en nog een aantal die ik hier verder niet heb genoemd, worden beschreven
in het standaardmodel van elementaire deeltjes.

Toch is de materie die in het standaardmodel wordt beschreven, en die
voor ons zo normaal is, juist best bijzonder. Het blijkt namelijk dat
dit eigenlijk maar ongeveer 20% is van de totale materie in het heelal.
Van 80% weten we niet wat het is! Deze onbekende materie noemen
we donkere materie. Een van de aanwijzingen voor het bestaan van
donkere materie, is het gedrag van de rotatiecurve van sterrenstelsels.
De sterren in een sterrenstelsel draaien allemaal rond het midden van het
sterrenstelsel, waar zich vaak een zwart gat bevindt, zoals bijvoorbeeld
in onze eigen Melkweg. Volgens de zwaartekrachtswetten van Newton
zouden de sterren die zich meer aan de buitenkant van het sterrenstelsel
bevinden langzamer om het midden moeten draaien dan sterren die zich
meer aan de binnenkant bevinden. Uit waarnemingen blijkt dat deze
snelheid juist constant blijft. De sterren aan de buitenkant draaien zó
snel dat ze volgens de zwaartekrachtsregels eigenlijk uit hun baan zouden
moeten slingeren. Omdat dat niet gebeurt, denken wetenschappers dat
we dus niet alle materie in het sterrenstelsel waarnemen, maar dat er ook
nog onzichtbare materie aanwezig is die al die sterren bij elkaar houdt.

Wetenschappers proberen uit te zoeken wat deze donkere materie nu pre-
cies is. Een van de populairste ideeën is dat donkere materie bestaat uit
WIMPS, weakly interacting massive particles. Dat zijn deeltjes die maar
heel licht interacties aangaan met de deeltjes uit het standaardmodel, en
daarom dus zo moeilijk waarneembaar zijn. Als deze deeltjes hun eigen
anti-deeltje zijn, dan kunnen ze met zichzelf annihileren. Dat betekent
dat ze elkaar ophe�en, waarbij energie en andere deeltjes vrijkomen die
we wel kunnen observeren. Een methode om donkere materie waar te
nemen is via indirecte detectie, waarbij we dus naar deze vrijgekomen
deeltjes zoeken. De deeltjes waarnaar we zoeken zijn gamma-straling,
dat zijn fotonen in een bepaalde energie-bandbreedte, en neutrino’s.

We zoeken naar deze deeltjes door met detectoren en telescopen naar
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de ruimte te kijken in de richting waarvan we vermoeden dat daar veel
donkere materie aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld het geval in het cen-
trum van de Melkweg, maar ook in de zogenaamde dwarf spheroidal
galaxies. Dwarf spheroidal galaxies zijn satelliet-dwergsterrenstelsels van
de Melkweg, kleine sterrenstelsels die om ons eigen sterrenstelsel heen-
draaien. Er is maar weinig ster-activiteit in deze sterrenstelsels, ter-
wijl ze wel heel zwaar zijn. Daarom vermoeden we dat er veel donkere
materie aanwezig moet zijn, en dat ze dus erg geschikt zijn voor in-
directe detectie. Met de detectoren kijken we naar gamma-straling en
neutrino’s die uit de richting van zo’n dwergsterrenstelsel komen. Als
dat meer is dan we verwachten op basis van andere sterrenkundige pro-
cessen zou dat kunnen betekenen dat we de vrijgekomen deeltjes van de
annihilatie van donkere materie hebben waargenomen. Tot nu toe is dat
helaas nog niet duidelijk gebeurd. Als er geen donkere materie wordt
waargenomen, kunnen we wel het beeld aanpassen dat we hebben van de
precieze eigenschappen van een donkere-materiedeeltje, zoals de massa
en de zogenaamde werkzame doorsnede van donkere-materie-annihilatie.
De werkzame doorsnede vertelt ons hoe waarschijnlijk het is dat twee
donkere-materiedeeltjes die elkaar tegenkomen daadwerkelijk annihileren.
Wetenschappers hebben een idee van deze waarschijnlijkheid, en bereke-
nen dan hoeveel gamma-straling of neutrino’s we zouden verwachten te
zien. Zien we die niet, dan moeten we die waarschijnlijkheid naar bene-
den bijstellen. Op die manier begrenzen we de mogelijke waarde van de
werkzame doorsnede.

In het onderzoek dat ik heb verricht voor dit proefschrift hebben we ook
bijgedragen aan indirecte detectie in dwergsterrenstelsels. In hoofdstuk
2 beschrijf ik ons onderzoek naar de donkere materie in zeven dwergster-
renstelsels. Om naar donkere materie te zoeken, is het belangrijk om te
weten hoe het is verspreid. In de meeste analyses van dwergsterrenstelsels
wordt het zogenaamde NFW-model gebruikt om deze verdeling van de
donkere-materiedichtheid te beschrijven. In dit model is de verdeling van
de donkere materie bolvormig, waarbij de dichtheid heel erg groot is in
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het midden van de bol, en heel steil afneemt naar de buitenkant van de
bol toe. Dit is een algemeen model dat is bepaald door alle sterrenstelsels
op een grote hoop te gooien. Dit blijkt een goede benadering te geven,
maar het is natuurlijk preciezer om voor elk sterrenstelsel individueel
te kijken hoe de donkere materie is verdeeld. Als je dat doet, blijkt de
verdeling bij de meeste dwergsterrenstelsels er meer als een rugbybal uit
te zien dan als een perfecte bol, en neemt de dichtheid ook veel minder
steil af vanuit het midden. Wij onderzochten de gamma-straling in de
richting van zeven dwergsterrenstelsels op tekenen van donkere materie,
en deden dit zowel met het NFW-model als aanname van de verdeling,
als met de op maat gemaakte modellen. In geen gevallen vonden we een
teken van donkere materie, en we hebben daarmee begrenzingen geplaatst
op de werkzame doorsnede van donkere-materie-annihilatie. Als we de
begrenzingen bepaald met behulp van het NFW-model vergelijken met
de begrenzingen bepaald met het op maat gemaakte profiel, bevinden we
dat de grenzen met het op maat gemaakte model zwakker zijn dan de
grenzen met het NFW-model. Dat betekent dat we de mogelijke waarde
van de waarschijnlijkheid dat twee donkere materie deeltjes annihileren
eigenlijk minder naar beneden mogen bijstellen dan men tot nu toe heeft
gedaan.

Waar we in hoofdstuk 2 gekeken hebben naar gamma-straling die mo-
gelijk afkomstig was van donkere materie, keken we in hoofdstuk 3 naar
neutrino’s afkomstig van donkere materie. Recente resultaten van een
experiment dat onderzoek doet naar het gas in een periode in het vroege
heelal wijzen erop dat dit gas veel koeler was dan verwacht. Weten-
schappers denken dat dit komt door botsingen tussen het gas en donkere-
materiedeeltjes, waardoor het gas afkoelde. Andere deeltjes waren tijdens
die periode namelijk te energetisch: botsingen tussen deze deeltjes en het
gas zouden het gas juist hebben opgewarmd. Verder onderzoek naar deze
verklaring wees uit dat de donkere-materiedeeltjes die hiervoor verantwo-
ordelijk zouden zijn een aantal eigenschappen moeten hebben en aan een
aantal voorwaardes moet voldoen. Zo moeten de deeltjes relatief licht zijn
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(ongeveer duizend keer lichter dan de massa die we normaal gesproken
verwachten) en ze mogen maar 2% van de totale donkere materie beslaan.
Verder moet hun annihilatie een bepaalde waarde voor de werkzame
doorsnede hebben. Wij hebben een donkere-materiemodel onderzocht
dat aan deze eisen voldoet, waarin donkere materie alleen in muon- en
tau-neutrino’s kan annihileren, niet in andere deeltjes. We hebben uit-
gerekend hoeveel neutrino’s we naar aanleiding van deze annihilatie van
donkere-materiedeeltjes (vanuit de Melkweg, maar ook daarbuiten) op
aarde zouden moeten detecteren. Vervolgens hebben we ongeveer tien
jaar aan data van een neutrino-detector op aarde, Super-Kamiokande
genaamd, onderzocht op signalen van deze donkere materie en hebben
we een grens opgesteld voor de mogelijke werkzame doorsnede. Deze
grens was niet sterk genoeg om dit donkere-materiemodel uit te sluiten.
Daarom hebben we een voorspelling gedaan van de begrenzing die een
aantal toekomstige gevoeligere en grotere experimenten zullen kunnen
behalen. Daaruit bleek dat ook deze toekomstige experimenten aan tien
jaar data niet genoeg zullen hebben om dit donkere-materiemodel uit te
sluiten, maar misschien wel als ze lang genoeg data blijven verzamelen.
Verder bleek dat het voor een hypothetisch experiment ter grootte van
Hyper-Kamiokande (de opvolger van Super-Kamiokande), met de spec-
ificaties van JUNO (een ander toekomstig experiment), waarschijnlijk
wel mogelijk is dit donkere-materiemodel uit te sluiten. Ook hebben we
de begrenzing op de werkzame doorsnede bepaald voor gewone lichte (in
gewicht) donkere materie, annihilerend naar alledrie de neutrino-smaken.

In hoofdstuk 4 deden we geen onderzoek naar donkere materie, maar naar
een ander onderdeel van de zogenaamde donkere sector: donkere energie.
Dit is de benaming voor de energie die de uitdijing van het heelal aan-
drijft. Dit kan een constante zijn, de kosmologische constante, of een
scalair veld, dat over tijd en ruimte kan verschillen. In dat laatste geval
kan dat e�ect hebben op neutrino-oscillaties. Zoals eerder beschreven,
kunnen de verschillende neutrino-smaken op de weg die zij afleggen ve-
randeren in een neutrino van een andere smaak. Elke neutrino heeft
een bepaalde kans om na een bepaalde afstand een van de andere neu-
trino’s te zijn. Wanneer een neutrino door materie reist, is deze kans
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een beetje anders dan wanneer hij door vacuüm reist, omdat neutrino’s
interacties kunnen aangaan met de deeltjes in de materie. Zo’n zelfde
e�ect kan optreden tussen donkere energie en neutrino’s. Als er in een
sterrenkundige bron in de verhouding één elektron-neutrino, twee muon-
neutrino’s en geen tau-neutrino’s worden geproduceerd, meten we op
aarde, na oscillatie, onder normale omstandigheden de verhouding één
elektron-neutrino, één muon-neutrino en één tau-neutrino. In het geval
dat er e�ecten optreden van nog onbekende natuurkunde kan deze ver-
houding afwijken. Wij hebben bepaald wat het e�ect is van een koppeling
tussen donkere energie en neutrino’s op deze verhouding in de smaken
die we op aarde meten. In het geval dat we een afwijkende verhouding
meten, kan dat dus het gevolg van deze koppeling zijn. Verder heeft de
uitdijing van het heelal een voorkeursrichting, namelijk in alle richtingen
naar buiten toe. Dit betekent dat de e�ecten op de neutrino-oscillatie
ook een richtingsafhankelijkheid hebben. Wij hebben ook deze richt-
ingsafhankelijkheid onderzocht. Deze e�ecten zijn echter zo klein dat ze
met de huidige neutrino-telescopen niet op te merken zijn. De waarnem-
ing van deze richtingsafhankelijkheid zou wel het onstuitbare bewijs zijn
voor het bestaan van een donkere-energie-neutrinokoppeling.
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