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Nederlandse Samenvatting

Waarnemingen in het verre infrarood

Moderne sterrenkunde begon met Galileo Galilei in 1610, toen hij de in 1608
uitgevonden “Hollandschen Kijcker” van de in Middelburg woonachtige Nederlander
Hans Lipperhey nabouwde (∼ 20× vergroting), en voor het eerst waarnemingen deed
van de maan, Jupiter, de sterren als ook van de Orion nevel en de Pleiaden (de
zeven zusters). Zo ontdekte hij de meest prominente manen van Jupiter; IO, Europa,
Ganymede, en Callisto, en publiceerde hij de resultaten van zijn onderzoek in een
boekje van 60 bladzijden; de “Sidereus Nuncius” (“Boodschapper van de sterren”).
Door het succes van zijn waarnemingen wordt Galileo in 1615 streng gewaarschuwd
niet het model van Copernicus (planeten draaien om een centrale zon) te propageren.

Sinds die tijd is het duidelijk geworden dat planeten systemen zoals de onze hun
onstaan ontleden uit de nucleaire synthese van protosterren, en dat de meeste elek-
tromagnetische energie, of te wel fotonen, zich in het verre infrarood bevindt. Voor
het laatste zijn twee redenen: Het uitdijende heelal en het feit dat het heelal globaal
gesproken koud is. In alle richtingen waar we ook kijken is er een gloed van ∼ 3 K
boven het absolute nul punt. Dit was voor het eerst ontdekt in 1965 door Arno Pen-
zias en Robert Wilson (Nobel prijs 1978), indertijd bij Bell Labs. Inmiddels weten
we door o.a. de COBE [1] en WMAP [2] satellieten, dat de kosmische achtergrond
straling een temperatuur heeft van 2.725 ± 0.002 K. De tweede reden dat het koud is
in het heelal heeft te maken met de grote en vrijwel lege ruimte tussen de sterren. Dit
is ook de reden dat het ’s nachts donker is in plaats van licht (de Olbers Paradox).
Toch bevat ons melkweg stelsel grote hoeveelheden microscopische interstellaire stof
(“rook”), en moleculaire gas wolken.

Hoe nu precies de nucleaire synthese in protosterren tot stand komt in het in-
terstellair medium (ISM) is het studie gebied van de astrofysicus en astrochemicus.
Zij vinden bijvoorbeeld dat sterren en planeten systemen geboren worden in enorme
grote en koude moleculaire wolken die door de zwaartekracht en schok lokaal samen
worden geperst. Normaal zal druk verhoging leiden tot een temperatuur verhoging,
en dus een tegen druk. Echter door fotonen (kwanta deeltjes van licht) uit te stralen
in het verre infrarood, zijn de grote moleculaire wolken in staat thermische energie
te verliezen, en dus een dichtheid te bereiken waar protostellaire formatie plaats kan
vinden. Dit proces is alleen waarneembaar in het verre infrarood, ook wel bekend
als het submillimeter gebied, met een golflengte van 0.1 – 1 mm. Dit komt omdat
in het visuele en het nabije infrarode gedeelte van het elektromagnetische spectrum
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Figure S.1: Grote wolken van kosmisch “stof” en moleculair gas zijn de geboorte plaats van pro-
tosterren en zonnen systemen, in dit geval in de Arend (Eagle) nebula. Foto credit: IAC, Daniel
Lopez.

microscopische stof deeltjes het licht verstooien. Door nu de atomische en moleculaire
rotatie lijnen van atomen en moleculen te bestuderen, zoals bijvoorbeeld C+, N+,
C0, CO, H2O, HCN, HDO ... krijgen we een idee wat er gebeurt in het interstellaire
medium (ISM).

Maar er is meer. Ook sterren stelsels buiten ons melkweg stelsel hebben stof en
moleculair gas waaruit de miljarden en miljarden sterren ontstaan. Dus het bestud-
eren van ons melkweg stelsel geeft een beeld van hoe de natuur- en scheikundige
processen er ook daar aan toegaan, en mogelijk ook hoe sterren stelsels tot stand
komen.

In het algemeen gesproken kan interstellaire “stof” worden waargenomen met lage
spectrale resolutie cameras. Dit geeft een goed idee waar de sterren vormen, maar
geeft geen informatie over de complexe chemische interacties in het ISM en de net
geboren jonge sterren (YSO). Voor dit is een veel hogere spectrale resolutie nodig.

De heterodyne ontvangers omschreven in dit proefschrift maken dit soort waarne-
mingen mogelijk. Ze opereren op het temperatuur niveau van vloeibaar helium (4.2 K,
Heike Kamerlingh Onnes, 1908), en zijn gebaseerd op het feit dat een elektron in staat
is door een microscopisch dunne grenslaag te tunnelen als die een kwanta van licht
met genoeg energie ontvangt (foton). De reden voor deze complexiteit is dat foto-
nen in het verre infrarood weinig energie hebben (E = hν). h is Planck’s constante
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(6.626×10−34 J·s) en ν de frequentie. Met de heterodyne ontvangers omschreven in
dit proefschrift, kunnen we niet alleen het interstellaire medium in ons eigen melkweg
stelsel, maar ook in andere sterren stelsels waarnemen. Verder is het ook mogelijk om
de atmosfeer van planeten en kometen in ons eigen zonnestelsel te bestuderen. Het
waarnemen van water en zuurstof kan echter alleen vanuit de ruimte plaatsvinden
daar de atmosfeer van de Aarde dit belemmert (Fig. 2.8) [3, 4, 5]. Door moleculen
zoals CO, CO2 H2O ... waar te nemen leren we een heleboel over de atmosfeer van
een andere planeet, de verticale wind snelheden, en de temperatuur verdeling. Hoogst
relevant zijn ook waarnemingen in onze eigen atmosfeer van Ozon (O3), ClO, de hy-
droxil OH, en broeikas gassen (CO, CH4, NO). Bijvoorbeeld, methaan (CH4), O2 en
O3 komen in onze atmosfeer voor omdat er biologisch leven is op Aarde.

Een andere, ook erg belangrijke factor is de H/D ratio van ons zonnesysteem.
Dit is de ratio van de waterstof en deuterium. Het kan worden aangenomen dat deze
ratio het zelfde is voor alle planeten en kometen in ons zonnesysteem omdat allen
tegelijkertijd zijn ontstaan, zo’n 4.5 miljard jaar geleden. Door nu de isotopen ratio
van HDO en 18H2O, 17H2O te meten in kometen en in de atmosfeer van planeten kan
de heden ten dagen H/D worden vast gesteld, hetgeen weer informatie verleent over
de atmosferische evolutie. Ook voor dit soort metingen zijn hoge spectrale resolutie
heterodyne ontvangers zoals omschreven in dit proefschrift nodig. En ook HIFI [6] aan
boord van het ruimtelijke observatorium Herschel [7] zal binnenkort de technologie
uiteengelegd in dit proefschrift gebruiken voor o.a. dit soort waarnemingen.

Uitleg van het proefschrift

Moderne astrofysica vraagt om hoge spectrale mogelijkheden, frequentie flexi-
biliteit, gevoeligheid, bandbreedte, stabiliteit, en gebruikers gemak. Om deze daadw-
erkelijk te maken onderzoekt dit proefschrift geavanceerde heterodyne technieken in
het submillimeter en verre infrarood gedeelte van het elektromagnetische spectrum.

Het proefschrift begint met een introductie van het submillimeter en verre infra-
rood vak gebied. In hoofdstuk 2 worden de wetenschappelijke en operationele eisen
uiteen gelegd zoals o.a. beschreven in de vorige sectie. Niet alleen gevoeligheid, maar
ook factoren zoals frequentie resolutie, de stabiliteit van het instrument, kalibratie,
en bandbreedte bepalen wat soort detector het meest geschikt is voor een gegeven
wetenschappelijke onderzoek.

In hoofdstuk 3 worden verschillende ontvanger structuren uiteen gelegd. Dit is
nodig om de voor en nadelen af te kunnen wegen. Hoofdstuk 4 omschrijft de theorie
van SIS en HEB mengtrappen (mixers). Een nieuwe soort supergeleidende-isolator-
supergeleidende (SIS) AlN grenslaag structuur wordt gëıntroduceerd in het eerste
gedeelte van hoofdstuk 4. In het tweede gedeelte wordt de aandacht gericht op de
hete elektronen bolometer (HEB) mengtrap. We gebruiken test resultaten van het
HIFI instrument [6], en bestuderen technisch problematiek zoals elektrothermische
terugkoppeling en het “direct detectie” fenomeen. In hoofdstuk 5 introduceren we
de eerste AlN grenslaag SIS heterodyne ontvanger. Door het succes van deze hoog
frequent ontvanger is de technologie overgenomen in HIFI mengtrap banden 3 & 4.

Dan in hoofdstuk 6 richten we de aandacht op het gelimiteerde midden frequentie
(MF) bereik van de HEB mengtrap. Omdat een HEB mengtrap werkt op het principe
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van elektronen en fononen interactie, en bijbehorende tijd constanten, is de elektronen
relaxatie tijd relatief langzaam. Dit duidt zich in een vrij kleine MF bandbreedte, die
wetenschappelijke waarnemingen met een gelimiteerde snelheids resolutie te gevolgen
heeft.

Hoofdstuk 7 beschrijft “Trex”, een geavanceerde heterodyne ontvanger die gein-
staleerd is bij het Submillimeter Observatorium van Caltech, gelegen op Mauna Kea,
een vulkanische berg van 4.2 km hoogte in Hawaii. Deze ontvanger maakt gebuikt
van de in hoofdstuk 4 afgeleide theorie. De ontvanger is net zoals de ontvanger in
hoofdstuk 5 te gebruiken door wetenschappers over de gehele wereld.

Hoofdstuk 8 concentreert zich op de theorie, en de implementatie van drie soort
ontvangers: De “gebalanceerde” of te wel balanced ontvanger, de “correlatie” ont-
vanger, en een ontvanger die de boven en onder zijbanden splitst (sideband separat-
ing receiver). Alle drie ontvangers zijn uniek. De laatste is ontwikkeld voor ALMA
band 9 (600 – 720 GHz), en is de meest geavanceerde mixer in dit frequentie gebied
tot nu toe.

Hoofdstuk 9 gaat in op de ontwikkeling van meerdere beeldpunt (multiple pixel)
heterodyne ontvangers. De bijdrage aan SuperCam, een 64 beeldpunt hoge spectrale
resolutie ontvanger voor het in kaart brengen van 12COJ=3→2 en 13COJ=3→2 (330 en
345 GHz) in ons melkweg stelsel, wordt beschreven. Tevens is er ook onderzoek naar
meerdere beeldpunt ontvangers voor het verre infrarood gebied. Dit soort ontvangers
is zeer aantrekkelijk, maar technisch moeilijk uitvoerbaar. Door de hoge waarnem-
ings efficiency, bijvoorbeeld van grote objecten aan de hemel (koude wolken in het
interstellair medium) zijn dit soort geavanceerde ontvangers erg belangrijk. Ook kan
met deze categorie ontvangers eventuele atmosferische turbulentie verwijderd worden
door correlatie tussen de verschillende beeldpunten. Dit principe wordt momenteel
grootschalig toegepast op bolometric cameras, die soortgelijk staan aan CCD in het
visuele en nabije infrarood.

Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 10, de stabiliteit van de HEB mengtrappen onder
de loep genomen, en factoren onderzocht die leiden tot instabiliteit. Zoals vermeld
in hoofdstuk 2, stabiliteit van het instrument is erg belangrijk voor de kwaliteit,
efficiency, en de kalibratie nauwkeurigheid van de waarneming.
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