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Beschrijving
Zwarte gaten zijn zwart, net als de ruimte zelf. Maar toch kunnen we ze fotograferen. Dit komt
omdat zwarte gaten in de praktijk zijn omringd door een 'accretiestroom', een draaiende vortex van
invallend materiaal. Zeer veel energie komt vrij als dit materiaal valt in het zwaartekrachtsveld van
het zwarte gat, en het gas wordt een gloeiend plasma. Zodoende nam de Event Horizon Telescope
in 2019 een soort 'donut' van gloeiend gas waar rondom een karakteristieke donkere vlek: de
schaduw van het zwarte gat.
In zijn promotieonderzoek ontwikkelde Bronzwaer software waarmee men kunstmatige observaties
van zwarte gaten en hun bijbehorende schaduw kan maken. Bijzonder aan deze software is dat het
in staat is om gepolariseerde afbeeldingen te maken, die rekening houden met de richting waarin
het licht trilt, hetgeen ons informatie geeft over de vorm van het magnetische veld rondom het
zwarte gat. Ook onderzocht Bronzwaer de haalbaarheid van het afbeelden van de schaduw van het
zwarte gat; wordt deze bijvoorbeeld niet geöbscureerd door de accretiestroom zelf? Ten slotte
ontwikkelde Bronzwaer nieuwe methoden om het visualiseren van zwarte gaten compatibel te
maken met virtual reality (VR).
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